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DMU.00.00.00 Wymagania Ogólne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  wszystkich 
robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z 
ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej 
w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty budowlane obejmują: 

 rozbudowę układu komunikacyjnego (CPV 45233000-9), 

 stałe oznakowanie układu komunikacyjnego (organizacja ruchu) (CPV 45233200-1), 

 budowę i przebudowę obiektów inżynierskich (CPV 45223200-8), 

 budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe (CPV 
45232400-6), 

 przebudowę sieci wodociągowej (CPV 45231300-8), 

 przebudowę sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z przebudową i budową 
oświetlenia drogowego (CPV 45231400-9), 

 przebudowę sieci teletechnicznej (CPV 45232300-5), 

 wycinkę drzew i krzewów (CPV 45112710-5), 

 inne roboty towarzyszące wymienione w Dokumentacji Projektowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wymagań ogólnych dla prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem zadania budowlanego opisanego w określonej specyfikacji. 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, 

a także jego odbudowę i rozbudowę  
Chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. 
Ciąg pieszo–rowerowy - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i rowerzystów. 
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych 

z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi drogi szynowej. 
Dokumentacja Projektowa – dokumentacja zawierająca część opisową i graficzną służąca  

Wykonawcy do realizacji kontraktu. 
Droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość 

techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 
Droga szynowa – budowla wraz z gruntem, na którym jest usytuowana, składająca się z toru (elementu 

jezdnego) o konstrukcji szynowej, dostosowana do ruchu pojazdów kolejowych. 
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania  
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za  nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. Przez Inżyniera rozumie się również Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem 
budowlanym. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w STWiORB, działająca  
i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia 

do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona. 
Kolektor ściekowy - kanał główny w sieci kanalizacyjnej. 
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu 

pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - również z pasem 
dzielącym jezdnie; 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu szynowego, pieszego. 
Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i rowami. 

Koryto - element uformowany w podtorzu w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
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Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - placówka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiającego, niezbędna do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Rozbudowa obiektu - roboty mające na celu polepszenie parametrów użytkowych obiektu w stosunku do 

dotychczasowych wartości tych parametrów. 
Obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub 

pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą 
terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę; 
Nawierzchnia - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciążeń stałych i ruchomych 

związanych z ruchem pojazdów kolejowych, składająca się z toru, po którym poruszają się pojazdy kolejowe, 
elementów podporowych, przytwierdzających i łączących oraz podsypki. 
 a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

     i  czynników atmosferycznych. 
 b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,  zapewniająca 

 lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

 istniejącej nawierzchni. 
 d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  

 podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

 nawierzchni.  Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

    zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
    zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
 g) Warstwa mrozoochronna – warstwa z materiału niewysadzinowego, której głównym zadaniem 

 jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 h) Warstwa odcinająca – warstwa z materiału niewysadzinowego ułożona bezpośrednio na 

 podłożu, której zadaniem jest do niedopuszczenia do przenikania drobnych cząstek z podłoża do 
 podbudowy lub warstwy odsączającej. 
 i) Warstwa odsączająca – warstwa z materiału niewysadzinowego o współczynniku filtracji ≥5,0 m 

 na dobę stosowana jako dolna warstwa podbudowy przy podłożu nieprzepuszczalnym lub słabo 
 przepuszczalnym. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 
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. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym 

są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - opracowanie wchodzące w skład Dokumentacji Projektowej, zawierające opis robót 

budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z Dokumentacji Projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

rozbudowa/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
Przepust - budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda sztuczna - dzieło 

ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, 
ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Studzienka rewizyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, 

konserwacji lub remontu. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe; 
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

kolejowej (drogowej) i ruchu pieszego. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę, na warunkach określonych  

w kontrakcie, o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy prawni. 
Zamawiający – inwestor przedsięwzięcia budowlanego. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu, 
Zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce 

dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami Inżyniera lub Kierownika projektu 
zgodnie z warunkami kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie, wyrażające się 
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu musza zapewniać skuteczną ochronę ludzi, 
środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

 hałasem, 

 wibracją, 

 drganiami i wstrząsami, 

 zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb i wód powietrza, 

 zanieczyszczeniami emisją gazów, pyłów i powietrza, 

 zanieczyszczeniem środowiska np. przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów osnowy 
geodezyjnej, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów geodezyjnych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa dzieli się na: 

 Dokumentację przekazywaną Wykonawcy przez Zamawiającego; 

 Dokumentację do wykonania przez Wykonawcę; 
Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

 STWiORB, 

 Dokumentacja Projektowa, 

 Przedmiar Robót. 
Dokumentacja przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego: 

 Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, 

 Warunki Kontraktu 
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 inne dokumenty wynikające z Umowy. 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 

 Harmonogram robót budowlanych uznając wymagania kontraktu. 

 Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty. W oparciu o poligonizacje 
państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci 
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 
potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak również 
wersję elektroniczną zapisaną w formacie dwg, dxf, dgn lub innym wskazanym przez ośrodek). 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 

 Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości, 

 Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 
dróg technologicznych, 

 Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy z uwzględnieniem harmonogramu organizacji robót, 
zatwierdzony przez zarządzającego ruchem. 

 Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg projektu stałej organizacji 
ruchu dostarczonego przez Zamawiającego, 

 Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu, 

 Projekty technologiczne zabezpieczenia skarp nasypów i wykopów, 

 Projekt odwodniania wykopów na czas prowadzenia robót, 

 Projekty technologiczne i wykonawcze przekierowania cieków,  

 Projekty technologiczne obniżenia zwierciadła wody gruntowej, 

 Projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, 

 Projekty technologiczne i wykonawcze robót rozbiórkowych, 

 Projekty technologiczne betonowania, 

 Projekt  zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza, 

 Projekty technologiczne montażu przepustów,  

 Projekty wykonawcze dla ścianek szczelnych stanowiących zabezpieczenie, umocnienia nasypów, 
wykopów i ich rozparcia  

 Projekty wykonawcze wykonania/odtworzenia ogrodzeń,  

 Projekty warsztatowe wykonania i montażu barier ochronnych, barieroporęczy, ogrodzeń dla pieszych 
i balustrad, 

 Operaty wodnoprawne dla urządzeń tymczasowych, 

 Projekty technologiczne i wykonawcze nasypów i wykopów tymczasowych, 

 Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu technicznego nieruchomości, budynków, dróg itp. przed 
realizacją zadania wraz z podpisaniem obustronnych protokołów z ich właścicielami (zarządcami). 

Do obowiązków Wykonawcy również będzie należeć: 

 Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi  i złożeniem wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami i złożenie jego do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych. 

Na Wykonawcy ciąży ponadto obowiązek wykonania wszelkich projektów i uzgodnień wymienionych we 
wszystkich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych niniejszego opracowania. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWIORB lub zleci  na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia.  
Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania, opracowania muszą być 
przekazane do zatwierdzenia na min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem odpowiednich robót. Opóźnienie w 
powyższym  terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w 
cenie kontraktu i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Uzupełnienie Dokumentacji Projektowej może być 
również realizowane przez projektanta w ramach płatnego nadzoru autorskiego. 
1.5.3.1. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza STWiORB, rysunkami i innymi w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie 
rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów 
technicznych wymaganych w kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale 
każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna  by mogła być sprawdzona  i 
zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.  
1.5.3.2. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 
przedstawianych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia 
należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na 
piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji powinien skonsultować się z Inżynierem. Notatka 
dotycząca konsultacji powinna być dostarczona w terminie 7 dniu od daty konsultacji. 
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1.5.3.3. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację, oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie 
zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki 
powykonawcze w przejrzystej formie w trzech egzemplarzach, który będzie przekazany do użycia lub będzie 
wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem , nie później niż 14 dnia od daty 
przekazania. Opóźnienia w przekazania dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia  
w terminowym wykonaniu robót.  
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. Brak wyszczególniania w 
pkt. 9  odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie 
może być podstawą do roszczeń finansowych. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentacje Projektową i STWiORB oraz zgłosić 
wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od daty ich otrzymania. Wszystkie zgłoszenia braków, 
ewentualnych błędów oraz nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub 
wstrzymaniem robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach kontraktu. W przypadku rozbieżności opis ich wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których, 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zmiany w Dokumentacji Projektowej 

Wszystkie Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową. Projektant na 
wniosek Wykonawcy lub Inżyniera zgodnie z przepisami ustawowymi w ramach nadzoru autorskiego może 
zatwierdzić zaproponowane zmiany w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Projektant określa czy 
zatwierdzona zmiana jest istotna w myśl przepisów Prawa budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla 
zmiany istotnej należy do obowiązków Wykonawcy, chyba, że umowa na nadzór autorski pomiędzy 
Zamawiającym i Projektantem stanowi inaczej. 
1.5.6. Zabezpieczenie terenu i organizacja ruchu w trakcie prowadzonych robót 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania dostępu do istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Powyższe zobowiązania Wykonawcy do utrzymania nie obejmują tzw. „zimowego 
utrzymania” polegającego na utrzymaniu odpowiedniego stanu dróg w okresie zimowym za które 
odpowiedzialny jest Zarządca drogi. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu  z 
każdym zarządcą dróg i wykonania przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. Wyniki 
przeglądu Wykonawca, przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglądu Wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania Zarządcy drogi. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały na i z terenu budowy, wyłącznie po drogach, których stan 
techniczny został zinwentaryzowany w/w sposób i potwierdzony u właściwego Zarządcy drogi. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawcy jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim Zarządem drogi i Organem zarządzającym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowywaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu 
należy przestrzegać wytycznych podanych w „Zasadach prowadzenia tymczasowej organizacji ruchu”. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
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, pieszych i rowerzystów (wszystkich uczestników ruchu). 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, balustrady, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
1.5.7. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza  
w  zakresie wykonania, utrzymania i zabezpieczenia: 

 zaplecza Wykonawcy i Inżyniera wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem, 

 zaplecza socjalnego dla pracowników z zapewnieniem niezbędnych warunków sanitarnych włącznie  
z szatnią i pomieszczeniem socjalnym. 

Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawierać plan BIOZ zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Plac budowy powinien być ogrodzony. Po zakończeniu robót inwestycyjnych 
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje plac budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia 
Robót, a w szczególności: 
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

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

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z Prawem o ruchu drogowym i innymi przepisami 
związanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

4. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 

5.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i obiektów mostowych (także 
przepustów) prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców, dostawców. 

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

Po zakończeniu robót inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren (przywróci do stanu 
pierwotnego lub zagospodaruje w sposób uzgodniony z Inżynierem). 
1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem zawodowym kroki, aby chronić 
środowisko (zarówno na placu budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i 
własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 
Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych  
z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone. 
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: 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

9 Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            

 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

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

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i  zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
Uciążliwe pod kątem hałasu roboty budowlane mogą być wykonywane w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej wyłącznie w godzinach od 8.00 do 20.00. 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach oraz na placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i urządzeń (instalacji) na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczącej ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inżyniera i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściwego gestora sieci 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. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego 
nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie robót, dokumentując stan techniczny tych 
obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji, będą zdjęcia skatalogowane w sposób nie budzący 
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami (użytkownikami) nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.10.1. Prawo tranzytu i zaplecze 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których 
może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu budowy. Wykonawca uzyska także na własne 
ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza placem budowy, których może potrzebować dla celów 
Robót. 
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac 
budowlanych, a także na plac budowy dla pogotowia, straży pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt 
własny. Prace budowlane należy prowadzić etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonego przez 
Inżyniera. 
1.5.10.2. Unikanie zakłóceń 

Plac budowy oraz wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone 
czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być 
zabezpieczone mostkami i właściwie oznakowane. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót 
zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
istniejących drzew i krzewów oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość 
chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. raz dziennie. Do obowiązku Wykonawcy 
należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 
1.5.10.3. Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane 
przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć 
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prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 
1.5.10.4. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak odwodnienie, linie i słupy 
telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi, kanalizacje i 
tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
uzbrojenie. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 
warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem sieci. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, sieci kanalizacyjnych, słupów i linii 
energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego 
lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera, a 
wynikające z tych uszkodzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, 
które mają być wykonywane w zakresie przełożenia uzbrojenie podziemnego na terenie budowy. Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Jeżeli nie ma innej 
możliwości, wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 
godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 
konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących sieci, zamontowania sieci tymczasowych, usunięcia sieci tymczasowych i 
ponownego zamontowania istniejącej sieci, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w 
pobliżu ich uzbrojenia. 
Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 
1.5.10.5. Wykopaliska 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór 
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten 
okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, który wyda polecenia co do sposobu dalszego postępowania. 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę  
w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.), 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.) 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.10.1993 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. 
Nr 96, poz. 437 z 1993 r.) 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach  
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z 1999 r.) 

wszystkie wraz z późniejszymi zmianami. 
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA będąca 
częścią Dokumentacji Projektowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. 
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 ostatecznego odbioru. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót w zakresie wynikającym z warunków 
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego, objęte obszarem, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy będą podlegały 
utrzymaniu (likwidacji ubytków w nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) Wykonawca ma obowiązek 
zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do 
opracowanych przez biuro projektowe wytycznych. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon 
pojazdów wyjeżdżających  
z terenu budowy na drogę publiczną przy wykorzystaniu strumienia wody bądź strumienia powietrza. 
Jeśli w jakiś sposób Wykonawca zaniedba utrzymanie to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny od otrzymania polecenia. 
1.5.13.1. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na plac budowy, osoby 
upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Zamawiającego, Projektanta oraz 
wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, 
jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na placu budowy, oraz osób z mocy 
prawa mających wstęp na plac budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 
1.5.13.2. Działania Wykonawcy na placu budowy 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. Wykonawca 
podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel Wykonawcy  
w obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania swojego 
Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania 
poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce 
ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w 
realizacji zadania. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści 
wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy 
wszelki złom  
i odpady. 
Po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Placu Budowy  
i Terenu Budowy, której dotyczy Świadectwo Przejęcia, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, 
odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi tę część placu budowy i Robót w czystym i bezpiecznym 
stanie. Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na placu budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad takie 
materiały, wyroby i urządzenia, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań 
według Kontraktu. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.14. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed warunkami atmosferycznymi (w szczególności przed opadami atmosferycznymi i 
wiatrem) należy do Wykonawcy. 
1.5.15. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 
koszt to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót, między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie urządzeń telekomunikacyjnych, na rozpoczęcie prac  
i prowadzenie Robót oraz na zakrycie Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 
Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem 
opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
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Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym 
te zezwolenia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach 
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontraktowych. 
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Wykonawca, w ramach Kontraktu jest 
zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie 
BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 
materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego pomieszczenia dla Inżyniera. 
Wszelkie koszty związane z eksploatacją i likwidacją zaplecza ponosi Wykonawca. 
1.5.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
1.5.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera i Projektanta. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi i Projektantowi, co 
najmniej na 21 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inżynier 
lub/i Projektant stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach.  
Wyroby budowlane dostarczone na budowę powinny odpowiadać przepisom ustawowym. 
Jeżeli w momencie realizacji budowy nowe obowiązujące przepisy, w tym głównie techniczno-budowlane będą 
stać w sprzeczności z przyjętymi w Dokumentacji Projektowej wymaganiami, Wykonawca jest zobowiązany o 
tym fakcie bezzwłocznie poinformować Inspektora i projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego 
wspólnie  
z Inspektorem bądź Zamawiającym ustali dalszy sposób postępowania. 
1.5.19. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu  
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 
W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac budowlanych (np. wykopy) na obiekty kultu religijnego, 
mogiły, masowe groby należy powiadomić Inspektora Nadzoru celem podjęcia odpowiednich środków. 
Przeniesienie ewentualnych w/w obiektów Wykonawca powinie uzgodnić z odpowiednimi jednostkami. Koszty 
przeniesienia  i zabezpieczenia spoczywają na Wykonawcy Robót. 
1.5.20. Niewypały i niewybuchy 

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć teren robót i powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby w tym 
Inżyniera. Jeżeli w wyniku tych działań Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.5.21. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są 
wymienione w umowie: 

 utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych, 
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 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

 konserwacja sprzętu i urządzeń, 

 przygotowanie sprzętu i urządzeń do pracy, w tym ich ładowanie lub tankowanie, 

 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 dostarczenie sprzętu do miejsca jego wykorzystania, 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 

 przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, 

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę, 

 wycinka drzew i krzewów, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności należy 
uzyskać zgodę na wycinkę drzew, 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu, 

 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów geodezyjnych, 

 inwentaryzacja techniczna obiektów i urządzeń znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego 
sprzętu, 

 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp., 

 wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu czasowej organizacji 
ruchu, 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

 ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i jeśli to konieczne z sygnalizacją świetlną, 

 wykonanie tymczasowych przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych, 

 przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych  
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 

 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w 
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (robót przygotowawczych) ponosi Wykonawca, koszty te powinny 
być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty przygotowawcze 
(zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w 
zakresie Robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.22. Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca robót przeanalizuje możliwość utrzymania przejezdności podczas prowadzenia prac budowlanych 
lub też możliwość zastosowania lokalnych objazdów. O wprowadzonych ograniczeniach ruchowych 
Wykonawca robót wyprzedzająco poinformuje straż pożarną, pogotowie ratunkowe oraz policję, zarządców 
dróg, przewoźników komunikacji pasażerskiej oraz lokalną społeczność w sposób przyjęty na przedmiotowym 
terenie  
i uzgodniony z odpowiednim zarządcą ruchu – w terminie najpóźniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian  
w organizacji ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarządzającym 
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi 
oraz zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

 zakup i dostarczenie potrzebnego sprzętu i urządzeń, 

 zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

 koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

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

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 oczyszczenie, przestawienie, przekrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

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

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 oczyszczenie terenu, 

 koszty demontażu, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią 
stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

Wykonawca robót zapewni utrzymanie przejezdności pomiędzy poszczególnymi elementami układu 
komunikacyjnego i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku przejezdności, 
Wykonawca uzgodni z zarządem drogi lub też z właścicielem posesji termin, czas trwania przerwy oraz sposób 
przywrócenia przejezdności. O przerwach takich Wykonawca wyprzedzająco i na bieżąco informował będzie 
odpowiednie służby – w tym szczególnie straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję. Wykonawca prawnie  
i majątkowo odpowiada za wszystkie ewentualne szkody wynikłe z braku utrzymania przejezdności układu 
komunikacyjnego oraz braku dojazdów do posesji. 
Jeżeli przewiduje się wprowadzenie ruchu wahadłowego na czas wykonania robót, należy przy tymczasowym 
oznakowaniu: 

 dążyć do tego, aby długość odcinka, na którym ograniczono prędkość w tytułu prowadzonych tam 
robót, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z widoczności i natężenia ruchu, nie była 
większa niż 500 m, 

 wielkość stosowanych z tytułu prowadzenia robót, ograniczeń prędkości nie była niższa niż 40 km/h, 

 w miejscach prowadzenia ruchu wahadłowego sterowanie ruchem powinno odbywać się przy użyciu 
sygnalizacji świetlnej obsługiwanej radiowo lub wyposażone w urządzenia łączności osoby 
zatrudnione przez wykonawcę robót, monitorujące 24 godziny na dobę gromadzące się na obydwu 
końcach odcinka kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to możliwe maksymalną długość światła 
czerwonego dla jednego kierunku do 3 minut, 

 w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi być stosowane kompletne czasowe 
oznakowanie poziome, zgodne z przepisami, 

 należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonalnie częściowo zdemontowanych oraz 
instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, wymaganiami  
i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB, oznaczać będzie definicję 
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 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 Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji władz 
administracji państwowej i samorządowej. 
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 oraz grunt rodzimy czasowo zdjęte z terenu wykopów oraz ukopów mogą być przy akceptacji Inżyniera 
formowane w hałdy lub pryzmy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu przy 
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 Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów  
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
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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 Inżyniera 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 Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu, 

 Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla    Inżyniera 
zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badań. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,  to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.7. Materiały z rozbiórek 

Materiały z rozbiórki nawierzchni, gruz, krawężniki i obrzeża betonowe, grunt nie wykorzystany należy odwozić 
na wysypisko, natomiast materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania (np. słupki i tarcze znaków 
drogowych, bariery ochronne, kostka kamienna itp.) należy odwieść na bazę materiałową Zamawiającego, 
chyba, że Kontrakt stanowi inaczej. Wszelkie materiały odwożone na składowisko Zamawiającego powinny być 
uprzednio oczyszczone. 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem i utylizacją, Wykonawca 
Robót powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca na 
etapie przygotowania oferty, powinien ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiału i koszt utylizacji. 
Utylizacja materiałów powinna zostać przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska naturalnego. 
2.7.1. Elementy sieci uzbrojenia terenu 

Elementy sieci uzbrojenia terenu podlegające demontażowi i rozbiórce Wykonawca robót zobowiązany jest 
przetransportować i składować w miejscu uzgodnionym z Właścicielem danej sieci. 
2.7.2. Koszt transportu 

Koszt transportu na miejsce wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie 
kontraktowej. 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz Projektanta o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera i Projektanta rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz Projektanta o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska ich akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości  
i wykonawstwa, Inżynier może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie materiałów 
oraz sprzętu na i z terenu prowadzeni robót. Uzyska on wszelkie niezbędne ustawowe uzgodnienia co do 
przewozu nietypowych ładunków z każdorazowym powiadomieniem Inżyniera. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  z Terenu Budowy. 
Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy w stanie czystym. 
Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem oraz 
uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót zrealizuje i ukończy 
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady  
w Robotach. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
STWiORB, PZJ, Projektami Technologii i Organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urządzeń podziemnych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzeń 
na czas prowadzenia robót i uzgodni to z ich właścicielem. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej 
zapłacie  
i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie własnej technologii robót. Dla przyjętej technologii Wykonawca 
Robót opracuje projekty technologii i Organizacji Robót lub inne projekty wymagane STWiORB. Zastosowany 
sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikający z przyjętych rozwiązań technicznych w 
ramach opracowań Wykonawcy, nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelki koszty z tego tytułu należy ująć w 
cenie kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego, jak również do ponoszenia 
opłat z tego tytułu. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania harmonogramów przełączeń niezbędnych mediów i uzgodnienia 
ich z właścicielami. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie 
kontraktowej. 
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Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszcze przed 
przystąpieniem do Robót podstawowych.  
Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z  fundamentami) itp. Kolidujące  
z Robotami. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej.  
Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Inżyniera obiekty małej architektury kolidujące z Robotami. 
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów i urządzeń przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z punktów 
osnowy geodezyjnej (reperów), wyznaczy współrzędne, wysokości, kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych 
reperów i sieci punktów odwzorowania. 
Uprzątnięcie placu budowy stanowi obowiązek Wykonawcy wynikający z przepisów administracyjnych  
o porządku. 
Jeżeli nie określono w STWiORB Roboty budowlane należy wykonywać w następujących warunkach 
atmosferycznych: 

 brak opadów w trakcie robót i min. 2 godziny przed ich rozpoczęciem, 

 temperatura powietrza – min. 5
o
C podczas robót i nie mniej niż 3

0
C przed ich rozpoczęciem w okresie 

min. 12 godzin, 

 wiatr o prędkości do 16 m/s, 

 przejrzyście, brak mgły. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ). W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót (harmonogram), 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp, szczegółowy plan BIOZ, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium,  
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym,  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem   w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w STWiORB, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń pomiarowych itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

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

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w przepisach techniczno-
budowlanych, STWiORB, oraz normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Jeżeli nie określono w STWiORB próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami 
Inżyniera. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek.  
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca może przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, 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 Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWiORB. W przypadku, gdy 
STWiORB nie obejmują jakiegokolwiek  badania, stosować można normy krajowe, wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi wyniki na 
piśmie do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. Może również zlecić w takim przypadku, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały 
posiadające deklarację producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWiORB. 
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 
W przypadku materiałów, dla których wymagane są przez STWiORB dodatkowe atesty, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające deklaracje lub atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierowniku 
budowy). Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z założeniami ustalonymi w ustawie Prawo budowlane. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera 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 Inżyniera, 

 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 lub Projektanta, 

 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 lub Projektanta, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
Decyzje Inżyniera lub Projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze  
i wpisuje do książki obmiarów. Wzór książki obmiarów, zaproponuje Wykonawca Inżynierowi do zatwierdzenia.  
Obmiary mogą być sporządzone również w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego (Kierownika 
Projektu). 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3. następujące dokumenty: 

 zgoda na realizację inwestycji drogowej, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

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

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie, 

 karty nadzoru autorskiego Projektanta. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów wiąże się z natychmiastowym jego odtworzeniem w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót  
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz 
Wykonawcy określonej w Umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone  
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Księgi Obmiaru i rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg wymagań 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny i będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
Obliczenia wraz ze szkicami będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót,  
a ich wyniki zostaną zapisane w książce obmiarów i potwierdzone przez Inżyniera. 
7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót 

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót 
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach Dokumentacji Projektowej i opisano w STWiORB. 
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają 
wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku 
zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą 
pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w STWiORB oraz wszelkie 
koszty wynikłe  
i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z: 

 wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych 
opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono  
w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać; 

 robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 

 dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty  
i transport na budowę; 

 sprzęt i maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 
pomocnicze; 

 wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze 
Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
eksploatację; 

 skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień;; 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 
 Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis 
ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w STWiORB i na Rysunkach, przy czym 
niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i 
zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 
Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do 
obmiaru Robót skończonych. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru Robót. 
 Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji przedmiarowej pokrywają wszystko, co jest 
konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie 
pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 
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 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier w obecności 
Wykonawcy. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w STWiORB. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne (użytkowe) obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach Umowy, lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych i wyznaczyć nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
Przy odbiorze częściowym dla robót branży sanitarnej powinny być przedstawione dokumenty oraz 
przygotowane następujące czynności: 

 pozwolenie na budowę, 

 dziennik budowy, 

 projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez 
Projektanta, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 wyniki badań i pomiarów, 

 wpis geodety do dziennika budowy o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej (szkicowej). 
Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego 
Przeprowadzenie badań i pomiarów dla odbioru częściowego nie zwalnia wykonawcy od wykonania takich 
badań podczas odbioru końcowego. 
W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym podejściu, za 
zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia badań przy odbiorze końcowym. 
Po dokonaniu odbioru odcinki sieci uzbrojenia terenu transportujące płyny lub baz powinny być zabezpieczone 
przed dostawaniem się do nich urobku bądź innych zanieczyszczeń w czasie prowadzenia dalszych robót 
budowlanych. W przypadku zanieczyszczenia, odbiór takiego odcinka sieci powinien nastąpić dopiero po 
wyczyszczeniu wybudowanego odcinka i usunięciu z niego zanieczyszczeń. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych 
odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również innych 
przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów (np. Projektanta w ramach nadzoru autorskiego). 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. Zmiany w dokumentacji lub dokumentacji dodatkowo 
powinna zostać zatwierdzona przez Projektanta. 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe  
z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne zatwierdzone przez Projektanta), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 
PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,  

 dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej tp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 protokoły i wyniki pomiarów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 książkę obiektu budowlanego, założoną w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. 
Operat odbiorowi należy sporządzić w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo 
wykonawca przekaże zeskanowane wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego. 
Rozdzielczość zeskanowanych dokumentów winna być tak dobrana aby umożliwiała wydruk dokumentów  
w jakości odpowiadającej wersji oryginalnej – papierowej. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej 
zapłacie. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
Po ostatecznym przyjęciu robót (odbiór końcowy) Wykonawca zobowiązany jest opracować oraz dostarczyć 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej w formacie uzgodnionym przez ten ośrodek. Kopię cyfrową tej mapy Wykonawcy 
przekaże do Zamawiającego i Projektanta w formacie z nimi uzgodnionym (zaleca się, aby był to format dwg, 
dxf lub dgn).  
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

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

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

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

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

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  pracowników   
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i   wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi  obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk 
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót  
i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wartości kosztorysowej robót w wysokości wynikającej  
z przepisów ustawowych. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DMU.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
9.3. Koszt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza: 

W skład kosztów wchodzi przygotowanie utrzymanie i zabezpieczenie  

 zaplecza Wykonawcy wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem. 

 zaplecza Inżyniera wraz z wyposażeniem i sprzętem. 

 zaplecza socjalnego z szatnią i pomieszczeniem socjalnym z niezbędnymi elementami wyposażenia 
sanitarnego.  

 zabezpieczenie w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego i ppoż. 

 dostawę mediów w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania budowy. 

 ogrodzenie i ochronę terenu. 

 likwidacja zaplecza i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót 
Wyżej wymienione koszty zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

– opłaty/dzierżawy terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
– Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Na czas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 463 i przebudowy mostu nad rzeką Bziniczka w 
miejscowości Kolonowskie Wykonawca robót opracuje projekt oraz uzyska niezbędne zgody i pozwolenia na 
poprowadzenie ruchu samochodowego i pieszego objazdem po drogach lokalnych lub przy wykorzystaniu 
tymczasowego obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi do niego wybudowanymi na czas 
przebudowy mostu głównego. 

Wykonawca robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji własny projekt tymczasowego obiektu 
mostowego oraz dróg dojazdowych zaopatrzony we wszystkie niezbędne pozwolenia wynikające z przepisów 
budowlanych obowiązujących dla tego typu projektów. Zaprojektowany obiekt   powinien przenosić 
obciążenia taborem samochodowym klasy B ze współczynnikami jak dla układu wyjątkowego i klasy C ze 
współczynnikami jak dla układu podstawowego wg PN-85/S-10030. 

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo w czasie montażu  
i demontażu obiektu tymczasowego oraz zobowiązany będzie do kontroli stanu technicznego  
i utrzymania obiektu tymczasowego oraz dojazdów do niego przez cały czas trwania budowy. W trakcie 
eksploatacji prowadzone będą okresowe (raz w miesiącu) przeglądy konstrukcji tymczasowej, jej 
posadowienia oraz urządzeń zabezpieczających jak również po każdym wystąpieniu nieprzewidzianych 
czynników mogących spowodować pogorszenie warunków bezpieczeństwa, jak gwałtowne opady deszczu, 
podniesienie poziomu wody w rzece, wypadki drogowe itp. 

Przy wykonywaniu robót związanych z budową tymczasowego obiektu i dojazdów Wykonawca  
zobowiązany  będzie prowadzić prace zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, sprawdzić podłoże 
pod posadowienie mostu tymczasowego, skontrolować prawidłowość montażu elementów mostu 
tymczasowego (zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukcji oraz projektem) oraz dokonać próbnego 
obciążenia mostu tymczasowego przed oddaniem go do użytkowania. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zaktualizuje docelową organizację ruchu wraz z uzgodnieniem jej 
na komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Marszałkowskim. 

9.5. Usuwanie wad i usterek : 
9.5.1 Ustalenia ogólne: 

Zakres i technologia robót mających na celu usunięcie usterek powinny być uzasadnione poprzez 
odniesienie do stosowanych (obowiązujących lub przyjętych ) dokumentów odniesienia. (wytyczne, zalecenia 
i normy). Jedynie w przypadku braku w/w dokumentów odniesienia, zakres i technologia robót uzgadniana 
będzie z Zamawiającym indywidualnie dla danego przypadku. 
Odnośnie technologii wykonania robót gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności 
do stosowania istniejących rozwiązań systemowych przewidzianych dla naprawy danego rodzaju 
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uszkodzenia, usterki lub usunięcia wady. Jedynie w przypadku braku dostępności rozwiązań systemowych 
(np. gotowych zestawów naprawczych lub opracowanych przez specjalistyczne Firmy technologii napraw), 
technologia napraw może być uzgodniona indywidualnie dla danego typu uszkodzenia. W każdym przypadku 
zakres i technologia powinny być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji robót poprawkowych, w 
którym określi sposób i zakres naprawy oraz okres jej wykonania. W/w program podlega akceptacji przez 
Zamawiającego. 
Niezależnie od powyższego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru i decydowania o technologii 
przeprowadzenia napraw.  

- Wprowadza się pojęcie Dodatkowe badania - pod w/w pojęciem rozumie się badania laboratoryjne 
wykonywane przez Wykonawcę kosztem i staraniem własnym, których rodzaj, zakres i okres wykonania 
został uzgodniony (zaakceptowany) przez przedstawiciela Zamawiającego. Badania powinny być tak 
dobrane, aby ich wyniki pozwoliły wiarygodnie ocenić przyczynę powstania danej usterki. Wyniki badań 
powinny m.in. pozwolić na określenie rodzaju i stanu wbudowanych materiałów oraz ich cech 
geometrycznych, a w niektórych sytuacjach ich parametrów fizykochemicznych..  

- W przypadku uchylania się Wykonawcy od wykonania robót poprawkowych, Zamawiający zleci ich 
wykonanie innemu wykonawcy, przy czym koszty wykonanych robót zostaną pokryte z zabezpieczenia 
usunięcia wad i usterek wniesionego przez Wykonawcę. 
- Zamawiający nie przyjmie uzasadnienia braku wykonania robót poprawkowych przez Wykonawcę, w 
którym Wykonawca stwierdza, że przyczyną powstania usterek są błędy projektowe lub niejasności w 
dokumentacji projektowej. W celu uniknięcia takich przypadków, Wykonawca ma prawo sprawdzić 
dokumentację projektową i wnieść uwagi oraz wyjaśnić wszelkie niejasności przed przystąpieniem do 
wykonania robót. Z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie ma 
żadnych uwag oraz nie występują żadne niejasności co do przyjętych rozwiązań projektowych. 
- Niezależnie od procedur opisanych poniżej dla typowych przypadków, dla dowolnego rodzaju usterki 
technologia i zakres robót naprawczych powinny zostać ustalone w sposób minimalizujący możliwość jej 
powtórzenia się, 

- W przypadku powtórnego wystąpienia usterki w danym miejscu, w miejscach sąsiadujących lub na danym 

obszarze, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowe badania. Na podstawie uzyskanych 

wyników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (wymagana akceptacja Zamawiającego) zakres i sposób 

usunięcia usterki. 
9.5.2 Usuwanie typowych usterek: 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania typowych usterek w oparciu o procedury opisane niżej: 
Niekontrolowane, nadmierne odkształcenia wybudowanych nawierzchni z drobnowymiarowych elementów 
betonowych lub kamiennych: 

W przypadku miejscowego ujawnienia się wady, naprawa polega na usunięciu drobnowymiarowych 
elementów nawierzchni na powierzchni wystąpienia zjawiska, powiększonym o min 30 cm, wyrównaniu 
podbudowy (uzupełnienie gruntem budowlanym identycznym jak w istniejącej podbudowie), wraz z jej 
zagęszczeniem oraz ponownym ułożeniu nawierzchni. 

Rozluźnienie drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych: 

Naprawa polega na usunięciu elementów rozluźnionych i ponownym ich wbudowaniu zgodnie z technologią 

przyjętą w dokumentacji technicznej.  
Niekontrolowane, nadmierne odkształcenia nawierzchni bitumicznych: 

W przypadku miejscowego ujawnienia się wady, naprawa polega na całkowitym usunięciu (poprzez nacięcie 
powierzchni i frezowanie) warstwy ścieralnej w miejscu wystąpienia odkształcenia i wbudowaniu (po 
oczyszczeniu miejsca sprężonym powietrzem) fragmentu nowej warstwy ścieralnej o identycznych 
parametrach z uszczelnieniem spoin taśmą bitumiczną. Naprawa powinna obejmować powierzchnię o 
regularnych kształtach równoległoboku, o wymiarach o min 30 cm większych od obszaru odkształcenia w 
każdym kierunku.  

Gdy zachodzą przesłanki wskazujące, że przyczyną usterki jest utrata stateczności warstw znajdujących się 

głębiej (tzn warstw podbudowy, stabilizacji lub podłoża gruntowego), naprawa powinna objąć wszystkie 

warstwy konstrukcyjne, przy czym naprawa powinna być prowadzona dla każdej z warstw osobno, przy 

zachowaniu zasady schodkowego zachodzenia na siebie poszczególnych warstw. 
W razie wystąpienia usterki w więcej niż jednym miejscu, gdy miejsca odkształceń są oddalone od siebie o 
mniej niż 5 m w każdym dowolnym kierunku, naprawa powinna objąć obszar uszkodzeń na całej szerokości 
pasa ruchu, oraz na całej długości występowania odkształceń. Jedynie gdy usterki zlokalizowane są w linii 
równoległej do osi jezdni , naprawa nie musi być wykonana na całej szerokości pasa ruchu, pod warunkiem, że 
szerokość naprawianego pasa będzie nie większa niż 1,5 m.  
Ubytki i wykruszenia w nawierzchniach bitumicznych: 

 Naprawa powinna być przeprowadzona zgodnie z procedurą naprawy nadmiernych odkształceń 
nawierzchni bitumicznych 

Spękania nawierzchni bitumicznych: 
W razie powstania spękań bitumicznych, usunięcie usterki w zależności od rodzaju spękań, naprawa 

polega na: 
a) dla spękań liniowych występujących pojedyńczo:  

Naprawa obejmuje na nacięciu szczeliny – poszrzezniu szczeliny frezarką palcowa lub tarczową w celu 
uzyskania szczeliny o pionowych sciankach, o przekroju zbliżonym do prostokątnego, o szerokości od 12 do 15 
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mm i głębokości około 25 mm. Następnie szczelina powinna zostać oczyszczona sprężonym powietrzem, 
zagruntowana środkiem gruntującym (gruntownikiem) oraz wypełniona zalewą asfaltową. Gruntownik powinien 
być nanoszony specjalną wtryskarką, zapewniającą równomierne pokrycie ścianek cienką warstwą środka 
zwiększającego przyczepność. Przed aplikacją mas asfaltowych na gorąco, sczelina powinna być podgrzana 
lanca gorącego powietrza. Zalewanie masą wypełniającą powinno być prowadzone z użyciem specjalnych 
przeznaczonych do tego celu urządzeń przesuwanych wzdłuż zalewanej szczeliny. Urządzenia te powinny 
posiadać zbiorniki na kruszywo, w celu możliwości natychmiastowego posypania zalanej szczeliny kruszywem. 
Jako materiał zalewowy stosować należy specjalne zalewy z dodatkiem polimerów termoplastycznych, 
posiadające dobrą zdolność wypełniania spękań i szczelin, niską spływność w temperaturze +60 C, dobrą 
przyczepność do ścianek oraz dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach, Masa zalewowa powinna 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Jako posypkę należy zastosować cement 
lub mączkę kamienną.  
W przypadku spękań odbitych, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną dla naprawy 
nadmiernych odkształceń nawierzchni bitumicznych, z uwzględnieniem wzmocnienia międzywarstwowego 
geosiatką.  
Ewentualny spór między Zamawiającym i Wykonawcą dotyczący określenia, czy w danym przypadku 
występują spękania odbite, może zostać rozstrzygnięty na podstawie wyników dodatkowych badań. 
b) dla spękań liniowych występujących grupowo, naprawa powinna zostać wykonana zgodnie z 
procedurą określoną dla naprawy odkształceń wybudowanych nawierzchni bitumicznych.  

Ustala się, że spękania liniowe występują grupowo wtedy, gdy na danym obszarze znajdują się one w ilości co 

najmniej dwie szt w odległości mniejszej niż pięciokrotna długość najdłuższego pęknięcia. 
c) spękania siatkowe: naprawa powinna zostać wykonana zgodnie z procedurą określoną dla naprawy 
nadmiernych odkształceń nawierzchni bitumicznych. 
Zarysowania powierzchni betonowych: naprawy polegają na nacięciu, oczyszczeniu i wypełnieniu szczeliny 
środkami przeznaczonymi do tego typu napraw (np. głębokopenetrujące żywice polimerowe).  
Ubytki materiału w wykonanych nasypach (lub skarpach) spowodowane erozją: 

Naprawa polega na usunięciu przemieszczonych materiałów nasypowych z miejsc ich nagromadzenia się, a 

następnie ponownym wbudowaniu odzyskanego lub dowiezionego materiału, oraz wykonania umocnienia 

naprawionych powierzchni (np. obsianie trawą lub ułożenie ażurowych płyt betonowych). 
Uszkodzenia i odkształcenia nawierzchni bitumicznych wokół wpustów ściekowych: 
a) w przypadku spękania nawierzchni wokół wpustu: 
naprawa polega na nacięciu warstwy ścieralnej w liniach tworzących równoległobok po zewnętrznym obrysie 
występujących spękań, usunięciu warstwy ścieranej z wyciętej przestrzeni, oczyszczeniu pola roboczego 
sprężonym powietrzem i wbudowaniu nowego fragmentu warstwy ścieralnej o identycznych parametrach z 
uszczelnieniem spoin taśmą bitumiczną, 

b) w przypadku odkształcenia nawierzchni w sąsiedztwie wpustu, gdy obszar odkształcenia mieści się w 
odległości 30 cm od wpustu, a odkształcenie jest nie większe niż 1 cm w stosunku do przyległych 
nawierzchni, naprawa powinna zostać wykonana wg pkt a), 
c) w przypadku odkształcenia nawierzchni w sąsiedztwie wpustu, gdy obszar odkształcenia przekracza 
odległość 30 cm od wpustu lub odkształcenie jest większe niż 1 cm w stosunku do przyległych nawierzchni, 
wymianie podlegają wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi w sąsiedztwie wpustu, przy zachowaniu zasady 
schodkowego zachodzenia na siebie poszczególnych warstw oraz z zastosowaniem na stykach warstw taśm 
bitumicznych. Przed wbudowaniem nowych warstw należy sprawdzić nośność podłoża i ewentualnie 
wykonać zabiegi wzmacniające. 
Odchylenia krawężników od linii ich wbudowania,  
W przypadku wystąpienia odchylenia pojedynczych lub kilku sztuk krawężników, naprawa powinna polegać 
na usunięciu krawężnika wraz z jego podbudową i fragmentem opornika oraz gruntem użytym do obsypki, a 
następnie wbudowaniu nowych elementów jak wyżej z geometrycznym dopasowaniem do linii przyległych 
krawężników i wykonaniem obsypki. 
W przypadku odchylenia większej grupy krawężników, roboty j/w powinny być poprzedzone geodezyjnym 
wytyczeniem linii krawężników. 
Spękania siatkowe i ubytki w powierzchni krawężników: nie dopuszcza się naprawy wbudowanych 
krawężników z użyciem jakichkolwiek zapraw. Jeżeli zakres ubytków lub spękań będzie kwalifikował 
krawężniki do naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do całkowitej wymiany uszkodzonych sztuk, 

Korozja elementów stalowych wyposażenia obiektów mostowych, zabezpieczonych powłokami malarskimi: 
Naprawa polega na usunięciu mechanicznym powłok malarskich oraz ognisk korozji w sposób mechaniczny, 
oraz doprowadzeniu metalu do stopnia czystości wymaganego dla danego rodzaju powłoki malarskiej, a 
następnie na nałożeniu kompletnego pakietu powłok malarskich (co najmniej dwie warstwy: powłoka 
podkładowa i powłoka właściwa). 
Zamawiający wymaga, aby nałożenie nowej powłoki ochronnej wykonane było dla całego elementu 
konstrukcyjnego, z którego wykonany jest dany element – nie dopuszcza się ograniczenia zakresu robót do 
fragmentu elementu (np. fragmentu pochwytu, przeciągu lub słupka balustrady).  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985  r.  o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.  z późniejszymi 
zmianami) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
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[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z późniejszymi zmianami). 

[4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami). 

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z 2008 r.) 

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. późniejszymi zmianami). 
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.) 
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[11] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[13] Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 z 2003 r.) 
[14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). 
[15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 11, poz. 59, z 2009 r.). 
[16] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z 2004 r.). 
[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r.). 
[18] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 

zmianami). 
[19] Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz. 601 z 2000 r. z późniejszymi 

zmianami). 
[20] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 
r. z późniejszymi zmianami) 

[21] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67, poz. 413 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) 

[22] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.). 

[23] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.) 

[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729). 

[25] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.). 

[26] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 r.) 

[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z 1995 r.). 

[28] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r.) 

[29] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 

[30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 
1673 z 2005 r.) 

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) 

[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 
r.). 
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[34] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 
z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

[35] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563 
z 200 6 r.) 

[36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

[37] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

[38] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996 Nr 62 poz. 285 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) 

[39] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.). 

[40] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318 
z 2005 r.). 

[41] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

[42] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z 1995 r. 
z późniejszymi zmianami) 

[43] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z 2004 r.). 

[44] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

[45] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.). 

[46] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z 2006 r.  z późniejszymi zmianami) 

10.2. Normy 

Spis norm powołanych przedstawiono w poszczególnych STWiORB. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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DMU.00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej DMU 00.00.01 Zaplecze Wykonawcy są wymagania dotyczące Wykonania i Odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami 
pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej 
w Kolonowskiem”. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje swoje zaplecze budowy, informując na bieżąco Inwestora o wszystkich 
umowach zawartych z właścicielami nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z 
realizacją zamówienia.  
Zamawiający nie będzie ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z obowiązującym prawem lub Warunkami 
Kontraktu. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zaplecza 
Wykonawcy, o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację jako osobnej pozycji obmiarowej. Zaplecze Wykonawcy obejmuje 
wszystkie niezbędne obiekty, urządzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy do wykonania robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Zaplecze Wykonawcy – niezbędne urządzenia, instalacje, biura, magazyny, laboratoria, place składowe, drogi wewnętrzne i 
dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do realizacji robót z uwzględnieniem potrzeb podwykonawców. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu uzyskania materiałów, które okażą się potrzebne w związku z realizacją 
zaplecza. 
 Humus czasowo zdjęty z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonawcy może być wykorzystany do robót lub rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Miejsca 
czasowego składowania materiałów budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien korzystać ze sprzętu dostosowanego do przyjętej 
metody robót. 
 Wykonawca powinien używać jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
 Stosowane środki transportu nie mogą wpływać niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy mają spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 
usunie wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z warunkami kontraktu. W przypadku braku wystarczających danych można 
korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
 Podstawowe czynności Wykonawcy przy wykonaniu robót obejmują: 

1.  urządzenie zaplecza, 

2.  utrzymanie zaplecza, 

3.  likwidację zaplecza. 
5.3. Wykonanie zaplecza dla Wykonawcy 
5.3.1. Urządzenie zaplecza 
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 Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezbędne obiekty, urządzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji 
robót. Do nich mogą należeć budynki administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place składowe, bazy 
transportowe, instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociągowe i inne, zabezpieczenie ochrony mienia, drogi dojazdowe i 
wewnętrzne, parkingi itp. 
 Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdowe (techniczne) zorganizowane będą w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu i jak najmniejsze przekształcenie jego powierzchni. 
 Zaleca się lokalizować zaplecza budowy, a w szczególności magazyny, składy i bazy transportowe przede wszystkim na 
terenach już zagospodarowanych. 
 Place budowy zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej należy utrzymywać w stanie ograniczającym zapylenie, 
m.in. poprzez stosowanie zabezpieczeń dla składowanych materiałów, stosowanie gotowych mieszanek asfaltowych wytwarzanych w 
wytwórniach do wykonania nawierzchni, w celu ograniczenia w największym stopniu prac związanych z mieszaniem kruszywa ze 
spoiwem na miejscu budowy. 
 Wykonawca podejmie działania organizacyjne i techniczne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych stosowanymi substancjami lub ściekami powstającymi w związku z realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdzie prace 
budowlane, w tym roboty ziemne, będą prowadzone w pobliżu cieków, Wykonawca zastosuje rozwiązania zabezpieczające przed ich 
uszkodzeniem, zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac budowlanych. 
 W czasie urządzenia zaplecza Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami bądź zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi metodami wykonawczymi lub 
zaniedbaniami, Wykonawca powinien naprawić lub odtworzyć możliwie jak najszybciej. 
Wykonawca zapewni zaplecze budowy i udostępni Zamawiającemu: 
a. pomieszczenie biurowe o dobrym standardzie o powierzchni 10 - 15 m2, ( z systemem klimatyzacji –min przenośny klimatyzator) 
wraz z instalacją elektryczną. 
b. co najmniej dwa biurka z kontenerami (3-4 szuflady) o wymiarach 140x80, 
c. szafy pełne (conajmniej 1 szt) zamykane na klucz o wymiarach minimum 180x40x80, 
d. krzesła obrotowe (co najmniej 2 szt) 
e. Dostęp do Internetu o następujących parametrach: łącze symetryczne o minimalnej przepustowości 2 Mb/s zarówno w paśmie od i do 
abonenta oraz zewnętrzny adres IP do dyspozycji Zamawiającego (dopuszczalny jest zmienny numer). Wykonawca zapewni router 
sprzętowy segmentu SOHO wyposażony w funkcje NAT, IPsec, PPTP pass through oraz WiFi z funkcjami zabezpieczeń WPA2. Router 
powinien posiadać przynajmniej 4 porty Ethernet. 
f. Pomieszczenie sanitarne: 
W pomieszczeniach sanitarnych należy zapewnić w sposób stały środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, płyn 
do mycia naczyń). 

Zaplecze (każde pomieszczenie przeznaczone do stałego pobytu ludzi - w domyśle nie dotyczy pomieszczeń higienicznych, 
sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system zapewniający utrzymanie właściwej dla komfortu pracy temperatury - w 
sezonie "grzewczym" grzejników, w sezonie letnim klimatyzatorów. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania 
terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów 
Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące 
oznakowanie itp. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną.  
5.3.2. Utrzymanie zaplecza 
 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, związane z użytkowaniem urządzonego 
zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystości, bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw 
przekazanego zaplecza wraz z wyposażeniem. 
 Wszelkie usuwanie zanieczyszczeń stałych i płynnych, umożliwiających poprawne funkcjonowanie zaplecza Wykonawcy, 
musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami środowiskowymi. 
5.3.3. Likwidacja zaplecza 
 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji użytkowanych w ramach 
urządzonego zaplecza Wykonawcy, według punktu 5.3.1. 
 Do robót likwidacyjnych należą też prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

 uzupełnienie zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawcy istniejących elementów terenowych, drogowych lub innych, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy, 

 usunięcie ewentualnego oznakowania dróg w otoczeniu zaplecza Wykonawcy, wprowadzonego na okres trwania budowy drogi. 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót i rozliczeniu Umowy/Kontraktu, przywrócić teren zaplecza do stanu nie 
gorszego niż pierwotny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 
6.2. Badania robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jeśli warunki kontraktu nie ustalają inaczej, to jednostką obmiarową urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy 
jest wynagrodzenie ryczałtowe (ryczałt). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami kontraktu, jeżeli odbiór określony w dokumentach umowy da wynik pozytywny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zaleca się stosować wg STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczałtu) obejmuje: 
– urządzenie zaplecza Wykonawcy, 
– utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
– likwidację zaplecza Wykonawcy. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentów umowy, dokumentacji projektowej, STWIORB, 
specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  DMU.00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Inne dokumenty 

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

3.  Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 10 z 1995 r.) 

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami) 

5.  Warunki kontraktu 
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DMU.00.00.02. WZNOWIENIE GRANIC PASA DROGOWEGO 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej DMU 00.00.02 – są roboty związane z wyznaczeniem granic pasa drogowego, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie informacje i materiały dla celów związanych z realizacją zamówienia. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacji Technicznej stanowi obowiązującą podstawę opracowania STWiORB stosowanej jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.2 
„Wymagania ogólne” 
Wyznaczenie granic polega na wykonaniu wznowienia znaków graficznych na podstawie istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz 
zaznaczenie jej na gruncie stosowanymi znakami graficznymi na podstawie dokumentów otrzymanych z właściwego terenowo Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub w przypadku braku takich dokumentów wykonanie procedury rozgraniczenia. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze: 

 zakupem i pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania prac, 

 wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego  

 okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

 stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego znakami naziemnymi i podziemnymi, na terenach o utwardzonej 
nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwałego materiału 

 stabilizacja punktów oznaczenia pasa drogowego, 

 wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego i przekazanie do zasobu geodezyjnego oraz zamawiającemu. 
Granice działek należy wznowić w obecności przedstawiciela Zamawiającego jako władającego pasem drogowym oraz użytkowników 
przyległych nieruchomości. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB DMU 00.00.00 pkt 1.4 
"Wymagania Ogólne". 
Wyznaczenie znaków granicznych - czynność techniczna dokonana przez uprawnianego geodetą na zlecenie właściciela działek. Ma ono 
miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami, działkami zostały już wcześniej ustalone, w toku postępowania 
rozgraniczającego, podziałowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. 
Znak graniczny betonowy - służy do stabilizacji punktów granicznych działek pasa drogowego usytuowany w miejscach każdego 
załamania granicy długości 50 cm. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych z właścicielami nieruchomości. 
Słup graniczny betonowy żółty (świadek) z napisem PAS DROGOWY stanowiący załącznik 

nr 1 - służy do stabilizacji granicy działki pasa drogowego, usytuowany przy znaku granicznym na linii granicy w miejscach każdego 
załamania granicy, oraz dodatkowo na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100 m, napisami skierowany w kierunku 
drogi. 
Stabilizacja granic w terenie - Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych pasa drogowego 
(również działek wchodzących w całości w pas drogowy) jak i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca 
dokonuje w obecności osób zainteresowanych - po uzyskaniu niezbędnych materiałów czy dokumentów potrzebnych do wykonania tych 
czynności. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB 
DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 pkt 1.5 „Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DMU 00.00.00. pkt 2 “Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów 
Do czynności wyznaczenia znaków granicznych i stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy użyć: 

 do stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego (na etapie wyznaczenia) należy użyć pali drewnianych o średnicy od 0,10 
do 0,15 m i długość od 1,5 do 1,7 m. oznaczonych na czerwono, 

 farba chlorokauczukowa, 

 betonowych punktów granicznych z krzyżem o dł 50 cm  

 świadków punktów granicznych o wymiarach 12×10×100 cm z betonu C20/25 (B25) wibroprasowanego, pomalowany do 
połowy na żółto z czarnym wytłoczonym napisem "PAS DROGOWY", druga połowa „świadka” (część która będzie osadzona w 
gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym (zgodny z załączonym rysunkiem – załącznik nr 1). 

2.3. Materiały dla Zamawiającego 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację z czynności wyznaczenia znaków granicznych i oznaczenia granic pasa drogowego 
w formie operatu wykonanego przez uprawnionego geodetę, zawierającą: 
 (a) kopie protokołów okazania znaków granicznych pasa właścicielom działek przyległych do pasa drogowego, 
(b) kopie szkiców geodezyjnych do protokołów, 
(c) wykaz wszystkich współrzędnych punktów granicznych z opisem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik *.txt), 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU 00.00.00. pkt 3 "Wymagania ogólne". 
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Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Instrumenty i przymiary geodezyjne powinny mieć 
przeprowadzone badania /podstawowe, okresowe, doraźne/, odpowiednie dla danych przyrządów pomiarowych, oraz posiadać właściwe 
dla nich, aktualne świadectwa przydatności do pomiarów /świadectwo atestacji lub komparacji, metryka instrumentu/. Rodzaj i 
częstotliwość wykonywania badań podają przepisy, odnoszące się do określonych przyrządów i technologii pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. pkt 4 "Wymagania ogólne". 
Elementy betonowe (graniczniki i „świadki” punktów granicznych) można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy zapewnić 
warunki, aby przewożone elementy nie ulegały uszkodzeniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. pkt 5 "Wymagania ogólne". 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz instrukcjami GUGiG (1-7). Wykonawca 
własnym staraniem i kosztem uzyska wszelkie informacje i materiały niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Wszelkie prace pomiarowe 
związane z realizacja robót należą do obowiązków Wykonawcy. Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Prace pomiarowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich wyniesionych punktów i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz niniejszymi 
STWIORB. 

Wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego  
Wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego należy wykonać w oparciu o dane z Operatu Ewidencji Gruntów i Budynków 
właściwego terenowo Starostwa Powiatowego oraz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej które Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie. 
Wyznaczenie granic pasa drogowego obejmuje: 
- uzyskanie niezbędnych informacji, materiałów i współrzędnych; 
- odnalezienie i zidentyfikowanie punktu; 
- wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego; 
- oznakowanie granic pasa drogowego ogranicznikami wg załącznika Nr 1 i 2; 
- w razie potrzeby przeprowadzenie procedury postępowania rozgraniczającego; 
- spisanie protokołów granicznych; 
- wykonanie niezbędnej dokumentacji papierowej i elektronicznej. 
Wyznaczenie znaków granicznych pasa drogowego polegać będzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowaniu przez uprawnionego 
geodetę znaków granicznych pasa drogowego staraniem i na koszt Wykonawcy robót.  
Wykonawca zastabilizuje znaki graniczne pasa drogowego za pomocą betonowych punktów granicznych i betonowych „świadków” 
punktów granicznych. Betonowe punkty graniczne należy wkopać w miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na 
załamaniach granicy oraz na prostej w odległości nie większej jak 100 m z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi znakami) 
Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwałego materiału. 
W przypadku gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu, należy dany punkt opisać oraz sporządzić 
szkic topograficzny określający jego położenie. 
„ Świadek „ punktu granicznego winien być usytuowany bezpośrednio przy punkcie granicznym na linii granicznej oraz z napisem PAS 
DROGOWY skierowanym w kierunku drogi.  
Betonowe punkty graniczne i żelbetowy „świadek” punktu granicznego zostaną wykonane staraniem Wykonawcy załącznika nr 1 dla 
świadka punktu granicznego.  
Powyższe prefabrykaty przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Ponadto muszą 
być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków oraz powinny mieć powierzchnie gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU 00.00.00. pkt 6 "Wymagania ogólne" oraz Instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1-7) 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU 00.00.00. pkt 7 " Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych ze stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego jest szt. (sztuka) zastabilizowanego punktu 
pasa drogowego.  
Jako sztuka wyniesionego punktu pasa drogowego rozumie się komplet granicznika i „świadka” punktu granicznego. 
Szczegółowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie dokonanych i udokumentowanych czynności geodezyjnych w oparciu o cenę 
jednostkową określoną w kosztorysie ofertowym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. pkt 8 "Wymagania ogólne".  
Odbiór robót związanych ze stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów i 
protokołów z przeprowadzonego postępowania.  
Dokumentacja geodezyjna powinna zostać odebrana i przyjęta przez właściwy Powiatowy Ośrodek Geodezyjny. Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji pomiarowej w wersji papierowej i elektronicznej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB DMU 00.00.00. pkt 9 "Wymagania ogólne" 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 sztuki [szt.] wznowienia i stabilizacji punktu granicznego pasa drogowego dla robót objętych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- uzyskanie niezbędnych informacji i materiałów ze składnicy odpowiedniego Ośrodka Geodezji i Kartografii; 
- odnalezienie i zidentyfikowanie punktu; 
- wyznaczenie w terenie granic pasa drogowego; 
- zakup i transport betonowych graniczników i „światków” punktów granicznych w miejsce stabilizacji; 
- okazanie granic właścicielom działek przyległych do pasa drogowego, 
- w razie potrzeby przeprowadzenie procedury postępowania rozgraniczającego; 
- oznakowanie granic pasa drogowego granicznikiem betonowym oraz „świadkiem” punktu granicznego; 
- opisanie graniczników; 
- wykonanie niezbędnej dokumentacji papierowej i elektronicznej. 
- przekazanie Operatu Technicznego dot. wznowienia znaków granicznych do zasobu geodezyjnego. 
Przedstawione powyżej wykaz czynności nie wykluczają wykonania innych prac, jeżeli okażą się one niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadania. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623; z późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr43 poz.430. z późniejszymi zmianami, 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. - Dz. U.2000r Nr 63 poz. 735, z późniejszymi zmianami, 
[2] Ustawa z dnia 29.0i.2004r, Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651; z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. Nr 
268 poz. 2663. [4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2013 r. poz. 260; z późniejszymi zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2013 r; z późniejszymi zmianami. 
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami. 
[5.1] Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. 
w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 
[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
Dz. U. Nr 38 poz.454. 
[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455. 
[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i 
kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków 
umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 
[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. Nr 43 poz.296 z 
późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2013 poz.267. [9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o 
księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2013 poz.707 z późniejszymi zmianami. 
[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów 
dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz. 1122 z późniejszymi zmianami 
[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa Dz. U. z 2012r. poz. 1187 z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2013 poz. 
687. 
[13] Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. 2008 r. Nr 154, poz. 958. 
[14] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. Nr 133 poz. 872 z 
późniejszymi zmianami. 
[15] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz. U. 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami. [16] Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych I Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego 
[17] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych 
[18] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 
[19] Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.10.2008r. [20] Zarządzenie nr 32 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29.04.2010r., 
10.1. Wytyczne i instrukcje. 
[21] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 
GDDP Warszawa 1998, w tym:  
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[21.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogólne. 
[21.4] GG-00.21.01. - Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, 
[21.5] GG-00.21.02. - Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i 
leśnej. 
[ [21.7] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych.  
 Zał. Nr 1 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.00 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY  
D.01.01.01 Wytyczenie pasa drogowego, trasy i punktów wysokościowych  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące  odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych oraz wykonania i odbioru robót związanych 
z wytyczeniem granic pasa drogowego, trasy drogowej i domierzeniem punktów wysokościowych, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi 
i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 

napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej, pasa 
drogowego oraz położenia obiektów i zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem granica pasa drogowego: 

 sporządzenie szkicu przebiegu granic prawnych, 

 stabilizacja pasa drogowego w terenie znakami granicznymi, 

 okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

 przygotowanie operatu technicznego. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów głównych w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne wytyczenie, 

 oznaczenie kilometrażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do 
końca okresu gwarancyjnego. 

 pomiar powykonawczy. 
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją  

w terenie znakami granicznymi i świadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z załączonym 
rysunkiem nr 1 w każdym punkcie załomu linii rozgraniczającej, jednak nie rzadziej niż 100m. 

Warunki wykonania szkicu punktów pasa drogowego: 

 granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca 
granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi. 

 szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A3. 
Szkic punktów pasa drogowego powinien zawierać: 

 nazwę województwa, gminy, obrębu, 

 nazwę inwestycji, 

 kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka, 

 szkic lokalizacji, 

 punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji, 

 miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego, 

 linie graniczne z miarami czołowymi, 

 zestawienie gruntów pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie 
stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, 

 opis skrzyżowań i rzek, 

 szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie w zasięgu 
po 10 m od granic pasa drogowego: 

 krawędzie jezdni, 

 oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni, 

 słupki hektometrowe z opisem, 

 początek i koniec obiektów mostowych, 

 ogrodzenia trwałe i chodniki, 

 świadki punktów referencyjnych, 

 pojedyncze drzewa, 

 kontury leśne, 
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 słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości do 10 m od 
granicy pasa, 

 numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic. 
Do szkicu należy dołączyć: 

 wykaz współrzędnych punktów granicznych w układzie 2000 (plik w formacie txt), 

 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie txt, 

 mapę ewidencyjną, 

 skrócone wypisy z rejestru gruntów (z numerami ksiąg wieczystych) dla wszystkich działek w pasie 
drogowym, 

 odbitkę istniejącej mapy zasadniczej (S+W). w skali szkicu. 
Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian gruntowych jako 

dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotyczących sposobu użytkowania 
(użytek rolny lub leśny na drodze). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

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

i z definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
0,05 m. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. 
„Świadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowane na żółto z czarnym napisem, wykonane z betonu C20/25 
zbrojonego 4 prętami średnicy 10 mm. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „świadka” Inżynierowi do 
akceptacji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 sprzęt GPS, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe,  

 szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do wytyczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót, w tym ustalić możliwe do wykorzystania 
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punkty osnowy geodezyjnej (w tym repery). Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz 
punktów granicznych należy pobrać z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca przed wykonaniem robót powinien wykonać pomiary kontrolne, tzn. sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w Dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera i Projektanta. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera i Projektanta. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera, a także Projektanta, jeżeli ma to wpływ na rozwiązania przyjęte  
w Dokumentacji projektowej. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Wykonawca powinien założyć robocze 
punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna od 100 do 300 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich obiektów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Wytyczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne m. in. 
pobrane z ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót ziemnych), zgodnie z Dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 
z Dokumentacją projektową. 

Jeżeli pozostałe specyfikacje techniczne nie stanowią inaczej to: 

 dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej krawędzi w stosunku do Dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż ±5 cm, 

 rzędne niwelety punktów osi krawędzi należy wyznaczyć z dokładnością do ±1,0 cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej krawędzi robót ziemnych powinno pozwalać na wykonanie 
skarp o pochyleniu zgodnym z Dokumentacją projektową przy założonej odchyłce pochylenia określonej w 
STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Dopuszcza się wyznaczanie przekrojów inną metodą niż określono w niniejszej STWiORB pod warunkiem 
jej akceptacji przez Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 
5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest : 

 km (kilometr) wytyczenia trasy w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”, 

 pozyskanie niezbędnego sprzętu i materiałów geodezyjnych, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace przygotowawcze, 

 wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne wytyczenie, 

 odszukanie i oznakowanie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót) – na 
podstawie przekazanych szkiców wraz ze współrzędnymi, 

 ew. odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej, 

 pomiar powykonawczy. 
 

Cena obejmuje również opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie w ramach 
którego należy wykonać: 

 szkic w formie matrycy na przeźroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany z możliwością 
wypinania, 

 wykaz współrzędnych punktów granicznych  (plik w formacie txt), 

 mapę ewidencyjną, 

 wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 

 odbitkę istniejącej mapy zasadniczej S+W w skali szkicu, 

 szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

 wykaz zmian gruntowych, 

 trwałe osadzenie punktów granicznych pasa drogowego przy pomocy „świadka”. 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, 

 przeliczenie współrzędnych z układu 1965 na 2000 lub odwrotnie, jeżeli zajdzie taka konieczność. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, W-wa  

     1979, 
[3] Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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[4] Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
[8] Norma BN-67/6744-09. 

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

o aktualnie obowiązujące przepisy. 
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D.01.02.01  Usunięcie drzew i krzewów 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.01.02.01 „Usunięcie drzew i krzewów” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku 
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są  
i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew 
i krzewów, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych, w tym dotyczących udrożnienia istniejących 
rowów. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. pkt 2 
„Wymagania ogólne”. 
Pełnowartościowe drewno uzyskane przez Wykonawcę z wycinki drzew staje się własnością Zamawiającego i zostanie 
odwiezione przez Wykonawcę na miejsce składowania wskazane przez Inżyniera. 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

 przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria i cena nie może 
być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę, 

 przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego mającego na celu 
uzyskanie oferty z najwyższą ceną, 

 wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu informacji od Inwestora, że 
należność za drewno zastała zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności 
w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, który zaoferował drugą cenę, 
jednakże nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę, 

 wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę ostatniej faktury dla 
zadania, 

 koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy należy ująć w cenach 
jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny wynikającej z wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w wyznaczonym terminie należności za drewno, Wykonawca jest zobowiązany 
zakupić drewno od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę. 
Materiał odpadowy powstały z karczowania drzew, pni i krzewów jest własnością Wykonawcy. 
Wykonawca pomniejszy koszt wykonania robót związanych z wycinką drzew o koszt pozyskanego materiału, uzgodniony z 
Inżynierem.  
Oczyszczenie terenu po wycince, zasypanie dołów i zagęszczenie gruntu po karczowaniu pni wykona Wykonawca, a koszt 
robót należy ująć w cenie Kontraktowej. 
2.2. Materiały (grunty) do zasypania dołów 
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

 drobny sprzęt do karczowania jak maczety, łopaty. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 
uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

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

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 

 w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 
znajduje się co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. 
Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. 
Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

 w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 
ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim 
gruncie. 
 Pnie drzew po ścięciu i usunięciu gałęzi należy złożyć na odkładzie. Wykonawca będzie zobowiązany do 
wyceny pożytków dokonanej przez uprawnionego brakarza i przekazania operatu z wyceny Zamawiającemu. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest: 

 dla drzew - sztuka (szt.) 

 dla krzewów - hektar (ha) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pn iach, 
przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

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

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie akceptacji 
Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace przygotowawcze, 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

 wycena pożytków dokonanej przez uprawnionego brakarza, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

 spalenie roślinności usuniętej 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 
Mając na uwadze minimalizację wycinki drzew dla potrzeb realizacji inwestycji ustala się co następuje: 
1. wycinka drzew znajdujących się w obszarze korony drogi nie podlega kwestii, 
2. drzewa pozostałe, wskazane w Dokumentacji projektowej można wyciąć dopiero: 

  po uprzednim sprawdzeniu Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, 

  po weryfikacji rzeczywistej kolizji tych drzew z elementami drogowymi, konstrukcyjnymi, sieciami 
infrastruktury technicznej lub innymi elementami wskazanymi w Dokumentacji projektowej, 

  po stwierdzeniu ponad wszelką wątpliwość niemożliwości dokonania nieznacznych przesunięć 
elementów drogowych, konstrukcyjnych, sieci infrastruktury technicznej lub innych elementów 
wskazanych w Dokumentacji projektowej, 

  po uzgodnieniu tej decyzji z Zamawiającym. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D-01.02.01a OCHRONA  ISTNIEJĄCYCH  DRZEW W  OKRESIE  BUDOWY  DROGI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących 
drzew w okresie przebudowy drogi i obiektu mostowego w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. 
Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót ujętych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad wykonania i odbioru robót trwających w 
okresie przebudowy obiektu mostowego i drogi, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew 
zlokalizowanych na terenie inwestycji. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 
1.4.2. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 
1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.4. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną.  
1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWIORB. 
2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować następujące 
materiały: 
a)   materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
– maty słomiane, 
– zużyte opony samochodowe, 
– drut, taśmę stalową, gwoździe, 
– wodę, 

b)   materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 
– preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
– środki impregnujące, 
– wodę. 
Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 
a)   sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

– ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
– samochodu skrzyniowego do transportu, 
– sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 
– wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b)   sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 
– ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 
– ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów  

 Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem 
lub wysuszeniem. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

 roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   STWIORB lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 
– szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających drzewa, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych oraz z ustaleń STWIORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 
5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych , a są 
narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, 

przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w 

strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
– poruszania się sprzętu mechanicznego, 
– składowania materiałów budowlanych, 
– zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i 
lepiszcz. Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, 
a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od 
października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 
wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę 
korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej kompostem i torfem. 
Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować 
pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 
– owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m

2
 na jeden pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, a 

następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna 
opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być 
otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m
2
 na jedno drzewo, 

– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm
3
 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności 

od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
– usunięcie materiałów zabezpieczających, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
5.5. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

 Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom 
pielęgnacyjnym. 
 Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 
a)  przy uszkodzeniu korzeni: 

– zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
– wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń 

zdrowy (żywy), 
– zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
– posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
– zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą 

bardziej zasobną, 
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b)  przy uszkodzeniu gałęzi: 
– wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
– zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

 o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 

 o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których 
będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o 
działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym, 

c)  przy ubytkach powierzchniowych:   
– wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
– uformować krawędź rany (ubytku), 
– zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w 

całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 
5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 
2 lub ustalone przez Inżyniera, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

 Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia:  
budowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wymienionymi w pkcie 5.4, 

 zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 

 ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 
6.3.2. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 

 Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu, w 
nawiązaniu do ustaleń pktu 5.6: 
– prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 
– poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 
– zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 
– stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich STWIORB, wymienionych 

w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 
b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz 

wymiana gruntu w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1]  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
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– pozyskanie miejsca składowania materiałów, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu, 
– uporządkowanie terenu robót. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.03.01 Sączki podłużne 
5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa 
6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz 

placów i chodników 
7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 
8. D-09.01.01 Zieleń drogowa 
9. D-10.01.01 Mury oporowe 

10.2. Inne dokumenty 

Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 
2002 (projekt)
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D.01.02.02  Zdjęcie humusu i darniny 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.01.02.02 „Zdjęcie humusu i darniny” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z zdjęciem humusu i darniny, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku  
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować: 

 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

 łopaty i szpadle. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport humusu i darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

10.3. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
10.4. 5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
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wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
10.5. 5.3. Zdjęcie darniny 
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną 
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń  
i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy 
o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna 
wynosić min. 5 cm. Zdjęta darnina nie spełniająca powyższych wymagań nie może być powtórnie użyta. 
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystan iem 
musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie 
darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w 
warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry 
i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 
lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m

2
 wykonania robót obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie akceptacji 
Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

 zdjęcie darniny ze składowaniem jej w regularnych pryzmach lub odwiezieniem na odkład, 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. przepisy związane 

Nie występują. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.01.02.04. Roboty rozbiórkowe 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.01.02.04 „Rozebranie elementów dróg” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku 
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane 
za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową  i Specyfikacją jak gdyby 
były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
Wszystkie materiały z rozbiórki stają się własnością wykonawcy, za wyjątkiem materiału ze frezowania 
(STWiORB D 05.03.11 „Frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno”. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 warstw nawierzchni łącznie z podbudową dla dróg, zjazdów, chodników itp.  

 krawężników i obrzeży, 

 znaków drogowych i reklam, 

 ogrodzeń posesji. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub przez 
Inżyniera. 
Rozbiórka nawierzchni dotyczy wszystkich warstw konstrukcyjnych łącznie z podbudową. Wymagania dla robót 
rozbiórkowych dotyczących warstw asfaltowych określono w STWiORB D.05.03.11 „Frezowanie nawierzchni 
asfaltowej na zimno”. 
Przed wykonaniem rozbiórki ogrodzenia Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać inwentaryzację ogrodzenia 
i przedstawić ją Inżynierowi. Inwentaryzacja powinna określać stan techniczny ogrodzenia wraz z dokumentacją 
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fotograficzną. Do wykorzystania nadają się tylko te elementy zdemontowanego ogrodzenia, które wykazują dobry 
stan techniczny i zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Jeżeli element ogrodzenia nie nadaje się 
do wbudowania, to Wykonawca powinien wymienić go na element nowy w uzgodnieniu z właścicielem posesji. 
Powyższe czynności powinny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie podstawowej i nie są traktowane, jako prace 
dodatkowe. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone 
w STWiORB lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być bezwłocznie 
usunięte  
z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie  
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. Doły  
w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagęścić do IS≥0,95. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.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 powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów zagospodarowania terenu jest: 

 dla nawierzchni (jezdni, zjazdów, chodnika) - m
2
 (metr kwadratowy), 

 dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr), 

 dla znaków drogowych, reklam - szt. (sztuka), 

 dla ogrodzeń posesji – mb (metr bieżący). 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace przygotowawcze, 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót 
tymczasowych, 

 inne roboty rozbiórkowe w planowanym pasie drogowym, których na etapie przygotowania dokumentacji 
projektowej nie można było przewidzieć. 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni dróg, zjazdów, chodników: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, 

 usunięcie podsypki cementowo-piaskowej w przypadku nawierzchni z kostki betonowej, 

 rozbiórka podbudowy z kruszywa, 

 ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odkład wraz z utylizacją i kosztami składowania, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji 
projektowej, 

 ewentualne przygotowanie podłoża do ułożenia nowych warstw nawierzchni. 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 rozbiórka ław betonowych, 
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 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odkład wraz z utylizacją i kosztami składowania, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji 
projektowej. 

c) dla rozbiórki znaków drogowych i reklam: 

 demontaż tablic znaków drogowych i reklam ze słupków wraz z odwozem na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, 

 odkopanie i wydobycie słupków, 

 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem,, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odkład wraz z utylizacją i kosztami składowania, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji 
projektowej. 

d) dla rozbiórki ogrodzeń posesji 

 inwentaryzację stanu istniejącego ogrodzenia, 

 demontaż elementów ogrodzenia 

 odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

 zasypanie dołów po słupkach i fundamentach wraz z zagęszczeniem, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odkład wraz z utylizacją i kosztami składowania, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki zgodnie z przeznaczeniem wg Dokumentacji 
projektowej, 

 odtworzenie zdementowanego ogrodzenia w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją projektową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1]  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
[2]  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
[3]  PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
[4]  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania 
[5]  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
[6]  PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
[7]  PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
[8]  BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 

i kwadratowym 
[9]  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[10]  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
[2] Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). 
[3] Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, 

poz. 1206), 
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, 

dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie 
będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 

[7] Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 

[8] Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.02.00.01 „Roboty ziemne – wymagania ogólne” odnosi się do wykonania i odbioru 
robót związanych z robotami ziemnymi, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku  
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy dróg 
i obejmują: 

  wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-V), 

  budowę nasypów drogowych, 

  pozyskiwanie gruntu z dokopu, 

  wymianę gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.12. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.13. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d
sI






 
gdzie: 

d  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.15. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

1

2
0

E

E
I 

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998. 
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1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie określa wg PN-86/B-02480. 
2.3. Grunty i materiały do budowy nasypów 
2.3.1. Ustalenia ogólne 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów jedynie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu to znaczy takich, 
które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 i są zaakceptowane przez 
Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych 
przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 
Do wykonania górnej warstwy nasypu bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni na grubości, co najmniej 120 
cm należy zastosować grunty niespoiste, niewysadzinowe o wskaźniku różnoziarnistości U≥5 i współczynniku 
filtracji k10≥6×10

-5
 m/s. 

Grunty na nasypy powinny dodatkowo spełniać następujące parametry: 

 kąt tarcie wewnętrznego  ≥ 28
o
, 

 kohezja c=0 kPa (w przypadku zastosowania gruntów niespoistych). 
Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Woda nie powinna zawierać składników 
wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale powinna umożliwiać właściwe zagęszczanie mieszanki. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

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

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

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 
i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
Roboty ziemne należy prowadzić uznając ochronę znaków geodezyjnych w terenie zgodnie z ustawą „Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne”. 
Roboty ziemne należy przeprowadzić pod nadzorem archeologicznym zleconym przez Zamawiającego. 
Zaleca się przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzenie przez Wykonawcę badań sondażowych 
nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, określenia struktury i charakteru domniemanych pozostałości po 
średniowiecznym i nowożytnym górnictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostałości pola bitewnego. Na 
etapie budowy w przypadku ich napotkania wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren, 
wstrzymać prace budowlane, powiadomić właściwe instytucje i organy oraz przygotować projekty (rozwiązania) 
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uzupełniające, jeżeli zajdzie taka konieczność. Projekty te powinny być przez wykonawcę uzgodnione 
z właściwymi instytucjami i organami. Rozpoczęcie prac przez wykonawcę w tym obszarze będzie możliwe 
wyłącznie po akceptacji Zamawiającego. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

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

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

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna 
wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn pracujących. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, 
obciążą Wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami STWiORB 
określonymi w pkt. 5. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono dokładnie w pkt. 6 STWiORB  
D-02.01.01 oraz 
STWiORB D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 

głównych łuku, co 100 m na łukach o R100 m co 50 m na 

łukach o R 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni Wg wskazania inspektora nadzoru 
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korpusu lub dna rowu 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m

2
 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

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

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 
cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 lub uzyskany z badań metodą płyty 
dynamicznej powinien być zgodny z wskaźnikiem założonym dla ustalonej kategorii ruchu wg PN-S-02205.  
W przypadku badania zagęszczenia i wyznaczania modułów odkształcenia przez obciążenie statyczne płytą wg 
PN-S-02205 wymaga się uzyskanie zgodności z ta normą.  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

Obmiar robót podano w STWiORB D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V” oraz STWiORB D-
02.03.01 „Wykonanie nasypów”, pkt. 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruncie 
kategorii I-V” oraz STWiORB D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”, pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego 
 PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
 PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-B-02480 
PN-B-02481 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 
PN-B-06050 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205 
PN-S-06102 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-12074 
PN-R-65023 

Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
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Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM 
4. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”. Ustawa z 17 maja 1989. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=466958&page=1
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D.02.01.01.  Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V 
D.02.03.01.  Wykonanie nasypów 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V”, D.02.03.01. „Wykonanie 
nasypów” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonania i odbioru wykopów w gruntach kat. I – 
V oraz wykonanie nasypów, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej  
do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
i obejmują wykonanie nasypów oraz wykopów w gruntach kat. I – V zgodnie z Dokumentacja projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano  
w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, tablica nr 1. W wymienionej tablicy określono 
przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w PN-S-02205:1998.  
2.1. Geowłóknina drenarsko-separacyjna 

Geowłóknina powinna posiadać deklarację zgodności producenta do normy PN-EN 13252 i być oznakowana 
znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Geowłóknina powinna być deklarowana o funkcjach F+S (filtracyjna, 
separacyjna) i posiadać następujące parametry: 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma – min. 15 kN/m, 

 wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma – min. 15 kN/m, 

 wydłużenie przy zerwanie wzdłuż pasma – max. 80%, 

 wydłużenie przy zerwanie wszerz pasma – max. 80%, 

 wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym – min. 7x10-2 ms-1. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od Dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać 
go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robot ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS, podanego w tablicy 1. 
Tabela 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
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Strefa korpusu 
Droga 

wojewódzka 

Drogi 
powiatowe 
i gminne 
zjazdy 

Chodnik 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 0,97 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 0,97 0,95 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS, podanych  
w tabela nr 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Wymagane modułu odkształcenia E2 w podłożu wykopów określa PN-S-02205. Wymagania dotyczące 
bezpośredniego podłoża podano w STWiORB D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża”. 
5.3. Ruch budowlany 

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

5.4.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w STWiORB D-01.00.00 "Roboty przygotowawcze". 
5.4.1.1 Zagęszczenie gruntów i nośność w podłożu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż określona w tabeli nr 2, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 
Wymagane wartości modułu odkształcenia E2 w podłożu nasypów określa PN-S-02205. Wymagania dotyczące 
bezpośredniego podłoża podano w STWiORB D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża”. 
5.4.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 
w pkt. 2. 
5.4.3 Zasady wykonywania nasypów 
5.4.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad : 

 Nasyp należy formować na starannie przygotowanym i zagęszczonym podłożu po uprzednim starannym 
wykonaniu schodkowania podłoża nasypu w miejscach gdzie jego nachylenie przekracza 10% i zgodnie 
z Dokumentacją projektową. 

 Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

 Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu  
i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

 Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu. 

 Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

 Dolną warstwę nasypu o grubości 0.5 m należy wykonać z gruntu przepuszczalnego 
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

5.4.3.2 Wykonanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Wilgotność gruntów winna odpowiadać wartościom podanym w PN-S-02205 punkt 
2.10.2: 
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 w gruntach niespoistych  ±2%, 

 w gruntach mało i średnio spoistych  +0% -2%. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno 
układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym (palonym lub hydratyzowanym) albo innym odpowiednim spoiwem hydraulicznym działającym 
skutecznie w różnych warunkach atmosferycznych i nie powodującym opóźnień w formowaniu nasypów czasie 
budowy. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne  
do prawidłowego odwodnienia. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu nie zagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w niskiej temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem.  
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa nie zagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 
5.4.4 Zagęszczenie gruntu 
5.4.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona  z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
W rejonie obiektów budowlanych sąsiadujących z Robotami, zagęszczenie wbudowywanego gruntu należy 
wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu wibracyjnego. 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać opinię rzeczoznawcy dotyczącą warunków 
prowadzenia robót w pobliżu istniejących zabudowań. 
5.4.4.2 Grubość warstwy 
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej należy określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny do zagęszczenia zgodnie z zasadami podanymi  
w pkt 5.4.4.1. 
5.4.4.3 Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w pkt.5.4.3.2. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podana w pkt.5.4.3.2, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o więcej niż podana w pkt.5.4.3.2, grunt należy 
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. 
Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt 6.4.3. 
5.4.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności  
Zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS lub wskaźnika 
odkształcenia IO . 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (IO) , należy 
przeprowadzać zgodnie z normą PN-S-02205: 1998 (Zał. B).  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 albo uzyskany z badań 
metoda obciążeń dynamicznych przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy 300mm , powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w tabeli 2. 
Tabela 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Droga 

wojewódzka 

Drogi 
powiatowe 
i gminne 
zjazdy 

Chodnik 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 0,97 

Dla nasypów o wysokości do 1,2 m 1,00 0,97 0,95 

Dla nasypów o wysokości powyżej  1,2 m 0,97 0,95 - 

 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się wskaźnik odkształcenia IO, to wartość stosunku 
wtórnego modułu odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1, określonych zgodnie z normą PN-S-
02205: 1998 (Zał. B), powinna spełniać wymagania określone w PN-S-02205.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
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zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. Wykonawca może też ulepszyć grunt odpowiednimi środkami stabilizującymi (spoiwami hydraulicznymi). 
Nośność warstw nasypu wyrażona wtórnym modułem odkształcenia E2 powinna spełniać wymagania zawarte    w 
PN-S-02205. 
5.4.4.5 Próbne zagęszczenie 
O ile zażąda tego Inżynier, Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia 
grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą być 
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez Inżyniera. 
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m

2
 powinno być 

wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości 3,5 - 4,5 
m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość, z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyn należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie 
aparatów izotopowych. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w tabeli 2 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
5.4.4.6 Dokładność wykonywania nasypów 
Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie może być większe niż 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm. 
Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie korony nie 
powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości, wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inżyniera. 
5.5. Odkłady 

5.5.1 Warunki ogólne 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

(a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania 
(b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej 
(c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 

materiałów pozyskiwanych z wykopów 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w Dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
5.5.2 Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodne z  odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. Jeżeli nie przewidziano 
zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu oraz odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającej w wykopie to: 

(a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 
czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić : 

 nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych 

 nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych 
(b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko 

od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
(c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20% odkład należy zlokalizować od dolnej 

strony wykopu 
(d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywaniem drogi śniegiem odkład należy wykonać od strony 

najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu. 
O ile odkład zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obciążają Wykonawcę. 
5.5.3 Zasady wykonywania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Dodatkowo należy przestrzegać ustaleń podanych w normie 
PN-S-02205: 1998 (Zał. B), to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 metra, 
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
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Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne.  
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 
przez Inżyniera. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone  
w p. 5.5.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
5.6. Ukop i dokop 

5.6.1 Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce dokopu lub ukopu wybrane przez Wykonawcę musi być zaakceptowane przez Inżyniera i tak dobrane, 
żeby zapewnić przewóz gruntu na jak najkrótszych odległościach. Ukopy powinny mieć kształt poszerzonych 
rowów przyległych do korpusu i powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub po obu jej 
stronach. 
5.6.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody przez Inżyniera. Głębokość na jaką należy 
ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z ukopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane z powrotem w miejscu ich odspojenia, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 3 do 5% w kierunku możliwego spływu wody.  O ile to konieczne, 
ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały  
z otaczającym terenem.  
5.7. Ułożenie geowłókniny 

Podłoże przed ułożeniem geowłókniny powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
producenta. Nierówności, puste przestrzenie lub szczeliny powinny być usunięte. 
Powierzchnia powinna być wyrównana. W wypadku układania geowłókniny w zimie, podkład nie może zawierać 
żadnego materiału ulegającego roztopieniu (śnieg, lód).  
Przed przystąpieniem do układania geowłókniny należy na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów, 
dokonać odbioru wykonanego podłoża. 
Przed przystąpieniem do układania geowłókniny Wykonawca powinien sporządzić plan układania i sposobu 
łączenia , których realizacja zapewni, że nie zostanie ona uszkodzona podczas układania i jej wartość 
funkcjonalna nie ulegnie zmianie. Plan układania powinien być sporządzony przed rozpoczęciem prac. Ma on na 
celu określenie ułożenia każdej roli maty, umiejscowienia na podłożu i kolejności układania. Plan powinien 
podawać sposób zachodzenia na siebie pasów maty, uwzględniający nachylenie podłoża, kierunek przepływu 
wody , szerokość pasów a także sposób łączenia pasów i mocowania   maty do podłoża. Miejsca ułożenia maty 
powinny być wytyczone z zastosowaniem palików lub szpilek. 
W wypadku konieczności zmiany wymiarów  pasa maty, można ciąć matę za pomocą ostrzy o wystarczającej 
wielkości ( np. nożem lub nożycami ). 
Geowłókninę należy układać pasami, na zakładkę.  Rolki przy rozwijaniu dociskać do podłoża , w celu uzyskania 
zagłębienia się struktury siatki w podłożu oraz wyeliminowania powstawania fałd , załamań i wybrzuszeń.  
W wypadku nakładania jednego pasma na drugie przy zakładkach poprzecznych , należy nałożyć pasmo górne 
na dolne.  Długość elementów kotwiących nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. Geowłókninę mocować do 
podłoża zgodnie z zaleceniami producenta. Zakładki maty winny być zamocowane , najlepiej szpilkami  
o kształcie U. Szpilki i elementy mocujące winny być mocno wciśnięte do gruntu, aby nie wystawały nad 
powierzchnię maty.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
6.3. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 
5.6 niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a)     zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB, 
b)    zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
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c)     odwodnienia, 
d)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.4.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b)    badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c)     badania zagęszczenia nasypu, 
d)    pomiary kształtu nasypu. 
e)     odwodnienie nasypu 
6.4.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 2000 m

3
. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

  wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 

 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
6.4.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b)    odwodnienia każdej warstwy, 
c)     grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m

2
 warstwy, 

d)     przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.4.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia IS lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.2; 5.4.1.1  
i 5.4.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia IS należy przeprowadzić zgodnie z punktem 5.4.4.4.  
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

 w min. trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości IS, 

 w min. trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.4.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

 prawidłowości wykonania skarp, 

 szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych  
w Dokumentacji projektowej. 
6.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 2 
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w Dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a)     prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b)    odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c)     właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
6.6. Kontrola jakości wykonania geowłókniny 

W czasie układania geowłókniny należy kontrolować : 

 równość układanej warstwy ( brak sfalowań, załamań itp. )  

 wielkość zakładu przyległych pasm  

 ciągłość warstwy, w tym brak uszkodzeń mechanicznych  
6.7. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane  
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, nasypu. 

Jednostka obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) ułożonej geowłókniny. 

 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów  
i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów,  
z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu  
i zastrzeżeń sformułowanych w pkt 5.5. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach kat. I-V obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 profilowanie dna wykopu, skarp,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych,  

 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg objazdowych i chodników tymczasowych, 

 rekultywację terenu. 
Cena wykonania 1 m

3
 nasypów obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania wzmocnienia skarpy nasypu za metr kwadratowy (m2) obejmuje: 

 transport materiałów do miejsca wykonania robót, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót, 

 ułożenie geowłókniny, 

 prace pomiarowe i kontrolne. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku  
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem” w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej 

dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego projektowanej obwodnicy. Dokumentację 
opracowano na podstawie projektu Autostrada II Sp. z o.o., 40-467 Katowice, ul. Pułku Piechoty 1. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które, 
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja (STWiORB) obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową 

W zakres robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 roboty montażowe, 

 roboty zabezpieczeniowe istniejącej infrastruktury, 

 podsypki i obsypki rur, 

 budowa (montaż) wpustów i studzienek kanalizacyjnych betonowych, 

 budowa (montaż) studni wpadowych jedno- i dwustronnych; 

 montaż urządzeń podczyszczających (osadnik); 

 montaż studzienki rozdziału (przelewowej z regulatorem przepływu); 

 budowa wylotu brzegowego żelbetowych z klapą zwrotną, 

 wykonanie wylotów przykanalików do rowów przydrożnych; 

 próby szczelności kanalizacji; 

 oznakowanie wylotu 

 regulacja wysokościowa studzienek 

 ochrona przed korozją, 

 zasyp wykopów, 

 kontrola jakości, 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi  
w Specyfikacji DMU.00.00.00. 
1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych. 
1.4.3. Kanał doprowadzający - kanał deszczowy doprowadzający ścieki opadowe do odbiornika lub urządzeń 
technologicznych. 
1.4.4. Kanał odprowadzający - kanał deszczowy odprowadzający ścieki do odbiornika. 
1.4.5. Kanał otwarty /koryto żelbetowe o przekroju prostokątnym/ - kanał którego górna część obwodu przekroju 
poprzecznego jest otwarta. 
1.4.6. Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
1.4.7. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.8. Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i odprowadzenia ich do 
pompowni, oczyszczalni lub odbiornika. 
1.4.9. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 1,0 m.  
1.4.10. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.  
1.4.11. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.12. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
1.4.13. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy.  
1.4.14. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do 
niżej położonego kanału odpływowego.  
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1.4.15. Studzienka wpadowa - studzienka, kanalizacyjna, odbierająca wody opadowe z rowów otwartych 
przydrożnych do układu kanalizacji deszczowej zamkniętej. 
1.4.16. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 
1.4.17. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 
włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
1.4.18. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poziomym. 
1.4.19. Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
1.4.20. Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia  
i wychodzenia obsługi. 
1.4.21. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
1.4.22. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej, lub innego 
elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
1.4.23. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.24. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, 
składający się z korpusu i pokrywy. 
1.4.25. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.26. Wylot kanału - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.27. Przelew burzowy - obiekt na kanale deszczowym, przeznaczony do odprowadzenia  
w czasie ulewnego deszczu nadmiaru wód opadowych kanałem burzowym do odbiornika. 
1.4.28. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału  
z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.29. Skrzynka wpustu deszczowego - zwieńczenie wpustu, składające się z korpusu i kratki, osadzone na 
zestawie odpływowym w miejscu jego zabudowy. 
1.4.30. Korpus - część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego stanowiącego obudowę i podparcie kratki lub 
pokrywy włazu, montowana na miejscu zabudowy. 
1.4.31. Kratka - ruchoma część skrzynki, wpustu ściekowego, umożliwiająca odbiór wód powierzchniowych. 
1.4.32. Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów 
studzienek kanalizacyjnych. 
1.4.33. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne. 
1.4.34.Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa, ramka dystansowa lub 
kratka.  
1.4.35. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia kratki w pionie 
względem nawierzchni drogowej. 
1.4.36. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
1.4.37. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
1.4.38. Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych warunkach 
spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.  
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
1.4.39. Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
1.4.40. Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze 
stopionego materiału rodzimego i spoiwa.  
1.4.41. Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  
1.4.42. Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.  
1.4.43. Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
1.4.44. Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
1.4.45. Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
1.4.46. Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak 
i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
1.4.47. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną 
w warunkach spawania montażowego.  
1.4.48. Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu odpowiednim do 
spawania. 
1.4.49. Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
1.4.50. Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie 
od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
1.4.51. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 
technologicznych. 
1.4.52. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
1.4.53. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości. 
1.4.54. Zastawka kanałowa – urządzenie przeznaczone do zamykania całego lub częściowego przekroju kanału 
otwartego. 
1.4.55. Wylot kanału - obiekt na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.56. Rura ochronna na kablu - rura o średnicy większej od kabla elektrycznego bądź teletechnicznego 
z tworzywa sztucznego dwudzielna typu Arot, usytuowana w przybliżeniu współosiowo z kablem, służącą do 
zabezpieczenia istniejącej sieci w miejscach skrzyżowań z siecią projektowaną. 
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1.4.57. Obiekty sieciowe - Wszelkie obiekty należące do sieci kanalizacyjnej a nie będące rurociągami –
separatory substancji ropopochodnych, piaskowniki, komory czyszczakowe, studzienki rozprężne, itp. 
1.4.58 Ścianka czołowa – konstrukcja stabilizująca kolektor na wylocie i podtrzymująca nasyp pod kolektorem  
i wylotem.  
1.4.59 Wylot kolektora – konstrukcja umożliwiająca swobodny odpływ wód do odbiornika bez niszczenia 

skarpy.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne warunki dotyczące materiałów 
Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Zastosowane materiały musza uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Dopuszczalne jest wyłącznie użycie wyrobów oznaczonych znakiem B lub CE (wyrób budowlany), posiadanie 
aprobat technicznych na cały stosowany asortyment rur, kształtek, armatury i studzienek lub świadectw 
zgodności z PN oraz konieczność przedstawienia przez wykonawcę certyfikatów, aprobat i świadectw 
dopuszczeń na wszystkie użyte materiały i wyposażenie, itd. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie wyroby stanowiące 
elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) muszą być nowe i nieużywane” 

 wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem następujących 
parametrów: 

 sztywność obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m
2
,  

 najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności 
wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe 
fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację. 

Jeżeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed 
użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera celem sprawdzenia zgodności z wymogami 
projektowymi.  
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, stosować  
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie, czyli posiadające: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji lub 
- certyfikat zgodności,  

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa lub 
-oznaczone znakowaniem CE,  
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dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, a europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być 
zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostępniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie 
trwania budowy. 
Surowiec użyty do produkcji rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantować trwałość większą 
od 50 lat oraz posiadać oświadczenie o zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną 
odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych 
Należy stosować materiały posiadające oświadczenie o zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną 
dokumentacją techniczną odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych 
2.2 Rury kanalizacyjne dwuścienne karbowane PP kielichowe typ ciężki (SN=8 kPa) łączone na 

uszczelkę gumową osadzoną na pierwszym karbie bosego końca i kielich. Rury powinny posiadać 
właściwe aprobaty, atesty i opnie IBDiM, ITB, PZH.  

2.3 Studzienki kanalizacyjne typu PV i EU z kręgów betowych łączonych na uszczelki samosmarujące  
i ich elementy. 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 1917 lub 
Aprobaty technicznej. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi. 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zlokalizowane na załomach trasy kanałów, w miejscach włączenia kanałów 
bocznych lub przyłączy do kanału głównego należy wykonać jako studzienki typowe betowe  
o średnicy Dw1,0 m, Dw 1,2 m ze zwężką (konusem) i włazem żeliwnym typu ciężkiego dla studzienek 
zlokalizowanych w drogach.  
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań studzienek kanalizacyjnych, szczególnie zgodnych  
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi niedostępnymi podczas opracowania dokumentacji 
technicznej pod warunkiem, że wykonawca uzgodni proponowane rozwiązanie  
z wszystkimi zainteresowanymi stronami. 
2.4 Beton  
Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206 -1 oraz PN-88/B-06250. 
2.4.1 Beton zwykły 

 Beton zwykły powinien odpowiadać PN – EN206 – 1 oraz PN-88/B-06250. 
2.4.2 Zaprawy budowlane zwykłe  

 Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN-90/B-14501. 
2.4.3 Woda 

 Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
2.4.4 Piasek do zapraw 

 Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 13139:2003. 
2.4.5 Kruszywo mineralne 

 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy  
PN-/B-06712/A1:1997. 
2.4.6 Cement portlandzki 

 Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997. 
2.4.7 Cement hutniczy 
 Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-19701:1997.  
2.5 Kręgi betonowe - powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej  

  1200/1470 mm, h = 250 mm i h = 500 mm, h=750 mm i h=1000 mm  

  1500/1800 mm, h = 250 mm i h = 500 mm, h=750 mm i h=1000 mm 
2.6 Elementy denne  

 1000 mm,  1200 mm z gotowymi (fabrycznymi) kinetami dostosowanymi do kątów wlotów i wylotów 
poszczególnych studzienek kanalizacyjnych. 
2.7   Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe 
Powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1.  
2.8 Pierścienie dystansowe 

 625/60 mm, 

 625/80 mm, 

 625/100 mm. 
2.9 Włazy kanałowe 
Powinny odpowiadać wg PN-EN 124:2000 typ średni C250, typ ciężki D-400 wg PN-EN 124:2000 zamykane 
(ryglowane) i zawias. 
2.10 Zwężki betonowe /konusy  
Powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej. 
2.11 Stopnie żeliwne 
Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086. 
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2.12 Wpusty deszczowe  
Wpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa ciężka D400 wg PN-EN 124:2000 
2.13 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
Należy stosować zwieńczenia wpustów wg PN-EN 124:2000. 
2.14 Materiał na podsypkę i obsypkę i zasypkę rur 
2.14.1 Materiał do wykonania podsypek i obsypek. Grunt niespoisty frakcji pisakowej nie zawierający 

frakcji żwirowej i kamienistej ze względu na ryzyko uszkodzenia rur. na podsypkę  
i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia jak w pkt.5.13.1. 

2.14.2 Materiał do zasypek – grunt rodzimy, grunt z dokopu, przydatny do wykonania robót ziemnych 
(zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205), umożliwiający otrzymanie wymaganego 
wskaźnika zgęszczenia . 

2.14.3 Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną  
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-EN 13043:2004.  
2.15 Materiały izolacyjne i uszczelniające 
2.15.1 Kit olejowy i poliestrowy 

To kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg PN-B-
30150:97. 
2.15.2  Papa izolacyjna 

Powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 
2.15.3 Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98. 
2.15.4  Izoplast R i B  

 Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok  
w gruntach suchych lub inne materiały o parametrach gwarantujących spełnienie wymagań odnośnie izolacji 
elementów betonowych. 
 Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych  
i wodochronnych na podłożu z izoplastu R lub inne materiały o parametrach gwarantujących spełnienie wymagań 
odnośnie izolacji elementów betonowych. 
2.15.5 Przejście szczelne dla rur z PP w celu przejść rur przez ścianę studzienek, komór: 

PP – łączniki; 
PP – uszczelnienie ceresitem CX5. 
2.15.6 Uszczelki samosmarowujące do łączenia kręgów, płyt. 
2.16 Osadnik szlamowy (piaskownik) wg katalogu Producenta.  

2.17 Wyloty brzegowe betonowe ze ściankami bocznymi i ścianką czołową oraz klapami zwrotnymi. 
2.18 Składowanie materiałów na placu budowy 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem  
z ułożeniem równolegle. 
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
W przypadku pionowego składowania rur betonowych ilość warstw nie może przekroczyć 2 m.  
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.  
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. Włazy należy 
składować w pozycji wbudowania. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.  
Kruszywa tj. piasek do zapraw należy składować w pryzmach.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  
Kształtki z polipropylenu należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych. 
2.18.1 Rury PP 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz 
opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30

o
C. 

Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m.  

 rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 
opadowych;  

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości 
składowania ok. 1 m. 

 rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych; 

 rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, wkładki 
itp.); 
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 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów; 

 niedopuszczalne jest ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu; 

 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 

 kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

 w przypadku dostarczenia rur i kształtek w zapakowanych fabrycznie pakietach należy je przechowywać 
w tych pakietach. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku 
z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną; 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
2.18.2 Kształtki 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane  
w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności 
2.18.3 Uszczelki 

Uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
2.18.4 Urządzenia podczyszczające  

Osadnik dostarczane są na teren budowy jako obiekty kompletne do zamontowania w wykopie. 
2.18.5 Magazynowanie rur 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się  
w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PP) nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie,  
a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 1,0 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce 
rur sfrezować. 
2.18.6 Stal zbrojeniowa – zgodnie z STWiORB M12.01.00. 

2.19 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokołami odbioru technicznego.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w STWiORB DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 
robót. 
3.1 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

 piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

 piłę motorową do cięcia drzew, 

 koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 

 spycharki, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), 

 samochody samowyładowcze. 
3.2 Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

 wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowczy, 

 betoniarki, 

 żuraw, 

 spawarki. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót, 
który uzyskał akceptację Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi  
w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu.  
4.2 Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami 
o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod kolejne rury. 
Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym (np. tektura falista). Pod łańcuchy 
spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał wyściółkowy (np. tektura falista). Przy wielowarstwowym 
ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrzne 
rury. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach lub 
przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniające podparciu rur w co najmniej w dwóch miejscach. Ponadto, przy za i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
4.3 Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4 Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.5 Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.6 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.7 Transport kruszyw i bruku kamiennego 
Kruszywa i bruk mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8 Urządzenia podczyszczające 
Urządzenia podczyszczające winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być wykonywane zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz 
wymaganiami szczegółowymi. 
5.1 Opracowania projektowe 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich niezbędnych 
opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm. 
Projekty podlegają akceptacji Inżyniera. 
5.1.1 Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych 

Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia robót zawarte  
w rysunkach, 
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Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej: 

 projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy przyprowadzeniu robót 
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających w sposób nie stwarzający 
zagrożeń dla istniejących obiektów i urządzeń, 

 projekty tymczasowych odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów. 
5.1.2 Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych 

Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które zawierać będą: 

 badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów konstrukcyjnych, 

 dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich wymaganych 
parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakości oraz zasad ich 
odbioru, 

 dobór sprzętu, 

 normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót. 
Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera stanowić będą podstawę wykonania robót, kontroli ich 
jakości oraz odbiorów. 
5.2 Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Projekt 
odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
5.3 Roboty przygotowawcze  
Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego, koryt stanowią Rysunki i Dokumentacja Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania studzienek 
za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych.  
Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 
Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału. 
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  
5.4 Roboty ziemne  
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie wg 
PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu w skarpie odbiornika  
(ew. istniejąca kanalizacja) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie 
boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy 
szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie 
krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.  
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

 w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 

 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 

 w gruntach niespoistych 1:1,50,  
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych; 
- utrzymania odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od 1,0 m należy prowadzić 
wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. Dopuszcza się umocnienie 
wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic stalowych oraz deskowaniami systemowymi. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Obudowę wykopu w głąb, połączoną  
z rozparciem ścian wykonuje się stopniami. Dla wykopów do głębokości do 3 m można stosować rozpory 
metalowe.  
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek), 
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 

Umocnienie ścianką szczelną z grodzic stalowych wykonane będzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji 
projektowej, wymienionej w punkcie 5.1. 
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Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 
powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone  
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami. 
Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy prowadzić stopniami - 
piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu  
o głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o ścianach 
pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo. Sposób prowadzenia wykopów 80% mechanicznie 
i 20% ręcznie. 
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w gruncie suchym, 
natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 
Technologia budowy kanalizacji zakłada prowadzenie robót od odbiornika (istniejącego cieku), co umożliwia 
odprowadzenie wód gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenażem ułożonym w podsypce filtracyjnej. 
5.5 Podsypka 
Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych, pod rury należy 
wykonać podsypkę z piasku lub gruntu frakcji piaskowej (z materiału zgodnego z pkt. 2.5.1.), grubości 20 cm  
z podbiciem pachwin. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.  
5.6 Odwodnienie dna wykopu 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy metody odwodnienia: 
 - powierzchniowa, 
 - drenażu poziomego, 
 - depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia 

lub żwiru grubości 20 cm, a w niej sączek z rur PVC lub z polipropylenu  50 do  150 mm w jednym lub dwóch 
rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.  
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie 
wykopu co ca'50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika.  
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
5.7 Roboty montażowe 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika (koryta rzeki, rowu, istniejącej kanalizacji, itp.) w górę 
projektowanego odcinka. Spadek dna wykopu powinien by ć zgodny z Dokumentacją Projektową. W dnie wykopu 
należy wykonać zagłębienia pod kielichy.  
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  
Przewody kanalizacyjne na całej długości powinny być ułożone w ziemi. 
Przewody kielichowe należy układać kielichami w przeciwnym kierunku niż kierunek przepływu ścieków.  
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
5.7.1 Głębokość ułożenia kanału  

Należy zachować głębokość ułożenia kanałów zgodnie z Dokumentacją Projektową. W projekcie nie 
przewidziano ocieplenia przewodów kanalizacyjnych przy zagłębieniu przewodu poniżej głębokości przemarzania 
gruntów.  
5.7.2 Opuszczanie rur do wykopu  

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie. Przy 
opuszczaniu rur do wykopu niedopuszczalne jest zrzucanie rur w sposób mogący negatywnie wpłynąć na ich 
wytrzymałość 
5.7.3 Układanie rur 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po 
ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu.  
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez wykonanie podsypki 
dobrze ubitej Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 
kamienia. 
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5.7.4 Połączenia rurowe 
5.7.4.1 Rury PP 

Elementy wykonane z rur i kształtek PP należy łączyć na uszczelkę. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki 
montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy 
przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania 
podane niżej. 
Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed wykonaniem połączenia 
kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczyścić ze wszelkich nieczystości mogących je 
zarysować, jak również negatywnie wpłynąć na późniejsze prawidłowe ułożenie się uszczelki. Przy wykonywaniu 
połączenia rur PP należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PP (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy 
sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (g-grubość ścianki 
rury). Rury powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną 
uszczelkę. 
Wewnętrzne powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie 
oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - 
generalnie środki zalecane przez producenta). 
Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. 
Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, 
zwłaszcza przy większych średnicach. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi 
rury. Na skrzyżowaniu rur z istniejącym uzbrojeniem przewody należy prowadzić w rurach osłonowych. 
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub 
przeciąganiu pod przeszkodą lub układaniu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi dla rur poliestrowych są 
rury stalowe o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej 
przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona 
względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową (bez dotykania do ścianki rury osłonowej). 
Przewody w rurach ochronnych należy montować na płozach dystansowych typ L, B lub E w zależności od 
średnicy kanału i rury osłonowej. Końcówki rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową i zamontować 
manszety termokurczliwe.  
Rozstaw płoz należy przyjmować dla określonej średnicy, dokładnie wg danych producenta rur. 
W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia murowe z uszczelką 
gumową. 
Podczas łączenia rur kielichowych z PP należy: 

 usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej    
   rury, 

 ustawić współosiowo łączone elementy, 

 posmarować bosy koniec środkiem ułatwiającym poślizg, 

 wcisnąć bosy koniec do kielicha. 
5.7.5 Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu  

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału 
przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.  
5.8 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu studzienek 
należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następujących zasad: 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś 

 studzienki wykonywać należy w wykopie szeroko-przestrzennym o ścianach umocnionych  

 należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki 

 zaleca się zapewnienia możliwości dojazdu do studzienki 

 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne dostosowane do 
zastosowanego systemu rur. 

5.8.1 Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych 

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem kanału. 
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury 
powinny być nie mniejsze niż 1,0 m.  
5.8.2 Stateczność i wytrzymałość 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie 
powinny być unoszone wskutek wyporu wody. 
Studzienka powinna być posadowiona na płycie dennej i podbudowie. 
5.8.3 Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych o konstrukcji prefabrykowanej 

Należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917 lub Aprobatą Techniczną. 
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. 
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W przypadku, gdy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej 
wysokości, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
W uzasadnionych przypadkach z pisemną zgodą przyszłego użytkownika dopuszcza się stosowania studzienek o 
mniejszych średnicach.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych /z betonu B40, B45/ 
Zaleca się : 

 beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniającymi,  

 kręgi betonowe wg PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej. 
Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. 
Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy należy usytuować nad stopniami 
złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek.  
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8 cm ponad terenem.  
 Pod dno należy ułożyć podsypkę z materiału zgodnego z pkt.2.5.1. grubości 20 cm w gruncie suchym, 
ze żwiru z drenażem w gruncie nawodnionym.  
Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-EN 1917, PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735 jako 
typowe i kaskadowe z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 1200 mm,  
z betonu klasy nie niższej niż B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8), małonasiakliwego (poniżej 5%), 
mrozoodpornego F-50, zgodnie z normą DIN 4035 część 1 i AT 92/B-10729. Zaprojektowano studzienki 

kanalizacyjne z kinetami. Dolną część komory roboczej wykonać z prefabrykowanego elementu dennego 1000, 

1200 mm. Górną część studni wykonać z kręgów betonowych 1200 mm, 1500 mm i przykryć zwężką lub płytą 
pokrywową. Na zwężce lub płycie osadzić właz żeliwny typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000. W ścianach studni 
osadzić stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086.  
W agresywnym środowisku gruntowym zewnętrzne ściany studni zaizolować bitizolem R+2G lub innym środkiem 
o takich samych właściwościach  
Łączenie elementów prefabrykowanych na uszczelkę gumową.  
Wszystkie studzienki kanalizacyjne w pasie jezdnym powinno się wyposażyć w żelbetowe zwężki (konusy) Dla 

studzienek o średnicach 1500 i głębokościach >=3,5 m dopuszcza się wykonanie komina (szybu) złazowego  
o średnicy wewnętrznej Dw1000mm. Minimalna wysokość komory roboczej nie może być mniejsza niż 1,8m.  
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne (wykonane na etapie prefabrykacji 
elementów studzienki) w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
W ścianach studzienek osadzone są przejścia szczelne dla przyłączy kanalizacyjnych do połączenia z kanałami 
PP. Przejścia szczelne wklejane w nawiercanych otworach w ścianie studzienki. Stosowane kleje oparte są na 
bazie żywicy epoksydowej. 
5.8.4 Wpusty deszczowe (uliczne) 

Wykonanie wpustów deszczowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Średnica wewnętrzna wpustów wynosi 
Φ500 mm. Głębokość osadnika studzienki wynosi 0,8 m.  
Zastosowano wpust ściekowy typu ciężkiego D400 z pierścieniem odciążającym. 
5.9 Przykanaliki 
Podłączenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą przykanalików. 

Przykanaliki należy wykonać z rur kanalizacyjnych PP klasy ciężkiej  200 mm łączonych za pomocą kielicha  
i uszczelki elastomerowej. 
5.10  Podłączenie do studzienek 
Średnice wylotu i wlotu studzienek powinny być przystosowane do rur PP. Połączenie z innymi typami rur 
wykonać za pomocą adaptorów. Przy podłączaniu należy przestrzegać wytycznych producenta rur. Ogólnie 
należy: 

 ustawić rurę kanalizacyjną osiowo do Wlotu/Wylotu urządzenia, 

 zwilżyć uszczelkę kielicha rury i zewnętrzną powierzchnię króćca środkiem poślizgowym, 

 powoli wcisnąć kielich na króciec na głębokość określoną przez producenta rur, 

 poruszyć rurę przyłączeniową w róznych kierunkach w celu ułożenia się uszczelki. 
5.11  Montaż urządzeń podczyszczających (piaskownik) 
Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić, czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wszystkie części 
osadnika muszą być wykonane z materiałów trwałych. Zbiorniki, pokrywy oraz części do-  
i odpływowe muszą być niepalne. Wszystkie części stykające się z cieczami lekkimi i ściekami muszą być 
odporne na działanie tych substancji, lub skutecznie przed ich działaniem chronione. Również materiały 
uszczelniające oraz nasadki i szyby musza być odporne na działanie ścieków deszczowych. Sposób zabudowy 
osadnika musi umożliwiać łatwe usuwanie rozdzielonych cieczy oraz wydzielonych osadów. 
Osadniki, w których komory są niedostępne, muszą być tak zabudowane, aby istniała możliwość czyszczenia 
przy pomocy urządzeń odsysających. Samoczynne blokady działające za pomocą pływaków musza być tak 
skonturowane, aby ich demontaż i ponowny montaż były łatwe. Pływaki muszą być odpowiednio wytarowane  
w zależności od gęstości rozdzielanej cieczy lekkiej: 0,85g/cm

3
. Samoczynne blokady należy zabezpieczyć 

plombą lub zamkiem. Osadniki muszą być szczelne i szczelnie zakryte. W przykrywach nie można umieszczać 
otworów wentylacyjnych.  
W wykopie o odpowiednich wymiarach wykonać i zagęścić w dnie wykopu 20 cm warstwę podsypki ze żwiru. 
Uwaga: w przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nienośnego, osadnik należy posadowić na płycie 
fundamentowej z dodatkową podsypką. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy na czas 
montażu obniżyć ich poziom przynajmniej 400 mm poniżej dna wykopu.  
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Osadnik nie może być bezpośrednio posadawiany w gruntach kamienistych, spoistych – glina oraz organicznych 
– namuły organiczne lub torfy. Osadnik należy posadowić na przygotowanym podłożu  
z podsypki piaskowej, a następnie zasypać warstwowo gruntem piaszczystym. Zasypki wykonać jednocześnie po 
obu stronach warstwami o grubości do 25 cm z jednoczesnym ręcznym lub mechanicznym ubijaniem każdej 
warstwy. Wymagany stopień zagęszczenia gruntu większy lub równy 0,9. 
Przy wypełnieniu wykopu budowlanego należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić osadnika oraz połączeń 
rurowych. Po zakończeniu prac montażowych należy koniecznie oczyścić instalację z zanieczyszczeń, takich jak 
grunt, gruz, resztki zaprawy itp. 
Wykop wokół osadnika wypełniać piaskiem starannie zagęszczanym warstwami o grubości 20 cm aż do poziomu 
podbudowy drogowej. 
W sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez cały czas robót poziomu 
wody poniżej dna wykopu raz zapewnienie odpowiedniej wyporności urządzenia. 
Do podnoszenia i przemieszczenia urządzeń należy używać pętli transportowych dostarczonych razem  
z urządzenien. Należy je wkręcić w specjalne tulejki osadzone w korpusie urządzenia. Długość zawiesi liniowych 
powinna wynosić 1,5 razy średnica zbiornika urządzenia. 
5.11.1 Odbiór urządzeń podczyszczajacych 

W operacie odbiorowym Wykonawca robót musi dostarczyć instrukcje eksploatacji urządzeń zawierające sposób 
oczyszczania i eksploatacji, częstotliwość wykonania prac konserwacyjnych, w tym oczyszczania z osadów. 
Ponadto w instrukcji muszą być podane wymogi dla sprzętu do oczyszczania urządzeń (Samochody próżniowo – 
ssące, czujniki gazów toksycznych itp.  
5.12  Wyloty do odbiorników 
Wylot przykanalika do odbiornika należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Elementy betonowe należy wykonać z betonu B30 w technologii tradycyjnej „na mokro”, w miejscach wskazanych 
w Dokumentacji Projektowej. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
deskowań. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
5.13  Zasyp wykopu  
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu.  
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie.  
5.13.1 Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanał) 

Przy wykonaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

 zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury, 

 Wymaganie odnośnie zagęszczenia warstw podłoża, podsypek, obsypek, zasypek: 

Wymaganie zależnie od głębokości badanej warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji nawierzchni: 

 Is>0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości >1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni 

 Is>1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości <1,2 m od podłoża konstrukcji nawierzchni 

 Is>0,95, jeżeli badana warstwa leży poza korpusem drogowym (tereny zielone) 
Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w podłożu wykonawca wykona 
ulepszenie gruntu rodzimego, lub wykona wymianę gruntu podłoża na grubość przewidzianą  
w projekcie.  
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zagęszczenia gruntu. 
Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji części drogowej. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
5.13.2 Rozbiórka umocnienia ścian wykopu, deskowania 

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.  
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
5.13.3 Zasyp wykopu obiektowego 

Po wykonaniu wymaganej izolacji przeciwwilgociowej ścian komór obiektu i ułożeniu płyty górnej izolowanej oraz 
uszczelnieniu jej styków należy przystąpić do zasypania wykopu obiektowego. Do zasypu należy używać gruntu 
zgodnego z pkt. 2.5.1-2.5.2 nie zawierający kamieni i pozostałości materiałów budowlanych. Zasyp o kształcie jak 
w Dokumentacji Projektowej należy wykonać warstwami grubości 0,25 m przy ubijaniu ubijakami ręcznymi, lub 
warstwami grubości 0,4 m przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. Zasyp należy zagęścić do wartości 
zgodnych z pkt. 5.13.1. 
5.13.4 Nasyp nad kanałem 

Na odcinkach kanałów (doprowadzających i odprowadzających) gdzie przykrycie jest niewystarczające należy 
wykonać obsypkę rur zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.14  Ochrona przed korozją 
W agresywnym środowisku gruntowym zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i połączeniowych  
z kręgów żelbetowych należy zaizolować 2 x lepikiem lub izoplastem "R".  
Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową oraz 
lakierem bitumicznym.  
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na 
lepiku ze ścianką dociskową. 
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5.15  Zabezpieczenie/demontaż z odtworzeniem ogrodzeń 
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącym ogrodzeniem należy zabezpieczyć przedmiotowe 
ogrodzenie lub je zdemontować a po zakończeniu zadania odtworzyć wg wymagań specyfikacji STWiORB 
D.01.02.04. 
5.16  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi należy 
zabezpieczyć kable rurą dwudzielną „Arot”. W przypadku skrzyżowań z innymi projektowanymi sieciami 
sanitarnymi przy zbliżeniach gdzie odległość ścianek zewnętrznych projektowanej kanalizacji deszczowej <=0,6 
należy założyć rurę osłonową na sieci, która znajduje się głębiej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 
6.2 Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi  
w Rysunkach. 
6.3 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do  
 Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera. 
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
6.4  Badanie wykonania wykopów 
6.4.1 Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach 
6.4.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopów  

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
6.4.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów  

Przeprowadza się przez: 

 pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1
o
 i porównanie z Rysunkami, 

 sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 

 pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 
6.4.4 Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 
wymaganiom: 

 ma naturalną wilgotność, 

 nie został podebrany,  

 jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
6.4.5 Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 

naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 
1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Rysunków należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  
6.4.6 Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury 
przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka. 
6.5 Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
 Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

 rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 

 wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 

 obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną projektowanego terenu 
w danym punkcie. 

6.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 
6.6.1 Badanie ułożenia przewodu 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na 
szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
6.6.2 Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Rysunków  
z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. 
6.6.3 Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w 
Rysunkach, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza 
złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Rysunków. Pomiaru dokonać w trzech wybranych 
punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. 
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6.6.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić  
w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek 
wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.  
6.6.5 Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.6 Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na: 

 sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 

 sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

 otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 

 sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, pomiarze 
odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni stopni, 

 sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 

 sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne.  
6.7 Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy 
przylega trwale na całej powierzchni. 
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. 
Pomiary wykonać z dokładnością do 1 cm.  
6.8  Badanie szczelności odcinka przewodu i całego przewodu 
6.8.1 Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 

Prace wstępne 
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe  
w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w 
sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.  
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5 m 
niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć dokładnością do  
1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną 

studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. 

Dla w/w danych wylicza się Vw w m3 

Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do 
wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem 
kanału, oznaczając jako H w m.  Dokładność pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej 
położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza  z przewodu. Po napełnieniu 
przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się 
dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego 
nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodów z rur prefabrykowanych 
betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla 
przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. 
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 
Pomiar ubytku wody 
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu  i kontroli złączy, należy 
uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.  
Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty  
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba te 
odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek.  
W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do 
dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1  
 Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.   

W chwili upływu czasu próby  t,  należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. 
oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 1 mm. 
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu  
i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. 

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał.  
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 
a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków 
Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience 

położonej wyżej wynosi: 
 t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  
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 t = 1 h  dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 
c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatów lub rur bez 
względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw3  nie powinien przekroczyć 

wielkości 0,3 dm3 na m2  powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny próby. 
Czas trwania próby szczelności  t  nie może być krótszy niż 8 h.  

d) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy 

obliczać wg wzorów: 
  - dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

 Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 

      - dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

 Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t w dm3 

gdzie: 
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości 

   napełnienia w m2, 
Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 

t - czas trwania próby t = 8 h. 
6.8.2 Badanie szczelności kanału na infiltrację 

Prace wstępne 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości  Lp  i średnicy  dz  pomiędzy studzienkami nie powinno być 

zamontowanych urządzeń. 
Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte. 
Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom 
zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie 
przewodu do poziomu terenu. 
Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią 
otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację wykonuje się w kolejności 
od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy wykreślić linie 
poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego oznaczając je  Hs i Hz ,  i zmierzyć 

wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm. 
W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii   
z odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć  Vw.  

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić linię 
dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować wypór. 
Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, lecz 
umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a 
w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu 
lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 
Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary mierząc z 
dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu  Hz i w kinecie studzienek  

hs  na górnym i dolnym końcu badanego przewodu W czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić 

obserwację co 30 min, i robić odczyty położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. 
Dokładność odczytów  Hz  do 1 cm i  hs  do 5 mm. 

Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody  

do przewodu Vw. 

Infiltracja wód gruntowych  Vp  do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi przepływu objętości  V  

odczytanej przy napełnieniu  hs  w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku  

i faktycznego czasu trwania próby  t  i obliczana jest ze wzoru: 

 Vp = V . t  (m3) 

z dokładnością do 0,0001 m3. 
Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw.  

Szczelność odcinka przewodu na infiltrację 
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie powinna 

przekroczyć w czasie  t  godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek: 

- z prefabrykatów Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) . t w dm3 

- wykonanych monolitycznie  Vw = 0,04 (Fr + Fs) . t w dm3 

 Czas trwania próby t = 8 h.  
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Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie powinno przekroczyć 
10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne. 
Dla rur kanalizacji deszczowej ułożonych w gruntach drobnoziarnistych infiltracja jest niedopuszczalna .  
6.9  Badanie prawidłowości wykonania deskowań dla konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 
a) szczelność deskowania i jego sztywność, 
b) odchyłki wymiarowe: 

 dla ścian pionowych o wysokości do 5 m do ± 10 mm, 

 dla przemieszczenia osi deskowania ścian ± 10 mm, 

 odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian ± 5 mm, 

 miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem ± 3 mm, 

 długość konstrukcji ± 20 mm. 
6.9.1 Badania składników betonu 

a) Badanie cementu: 

 czasu wiązania, 

 zmiany objętości, 

 obecności grudek. 
b) Badanie kruszywa: 

 składu ziarnowego, 

 zawartości pyłów, 

 zawartości zanieczyszczeń, 

 wilgotności. 
c) Badanie wody. 
6.9.2 Badanie mieszanki betonowej 

a) urabialności, 
b) konsystencji, 
c) zawartości powietrza. 
6.10  Badanie zabezpieczenia przed korozją 
Izolację zewnętrzną komór żelbetowych należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana 
izolacja przylega trwale na całej powierzchni. 
6.11  Badania zasypu 
Zbadanie rodzaju materiału użytego do zasypu. 
Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i określenie wskaźnika zagęszczenia.  
6.12  Odbiór kanalizacji 
Przy odbiorze każdego wykonanego odcinka kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić monitoring za pomocą 
przejazdu kamery. Badania należy przeprowadzić w oparciu o PN-EN 13508-2 „Stan zewnętrznych systemów 
kanalizacyjnych. Część 2 – systemy kodowania inspekcji wizualnej”. Obraz kamery musi być kolorowy  
i pokazywać dane w postaci tekstu (tzn. miejsce monitorowania, datę, godzinę, długość, spadki podłużne kanału  
i inne uwagi co do kanału). System musi posiadać element odczytujący i rejestrujący spadki podłużne kanałów.  
7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne podano w STWiORB DMU.00.00.00 p.7. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 metr (m) ułożenia i montażu rury przewodowej o danej średnicy wraz z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 komplet (kpl.) zabudowy studni z kręgów betonowych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 

 komplet (kpl.) zabudowy studni kaskadowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 

 komplet (kpl.) zabudowy wpustu deszczowego z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 

 Komplet (kpl) zabudowy osadnika wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

 Komplet (kpl) zabudowy studzienki rozdziału (studni przelewowej z regulatorem przepływu) wraz  
z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 komplet (kpl.) wykonania wylotu kolektora do odbiornika z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

 Komplet (kpl) wykonania wylotu przyłącza wpustu do rowu przydrożnego wraz z wszystkimi robotami 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne  
z Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół. 
8.2 Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Rysunkami, Dokumentacją techniczną oraz STWiORB.  
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. 
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Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających a mianowicie: zakryciu: podłoża, przewodu i studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo 
rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 
poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.3 Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach  
 sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 

8.4 Odbiór kanalizacji 
Przy odbiorze każdego wykonanego odcinka kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić monitoring za pomocą 
przejazdu kamery. Badania należy przeprowadzić w oparciu o PN-EN 13508-2 „Stan zewnętrznych systemów 
kanalizacyjnych. Część 2 – systemy kodowania inspekcji wizualnej”. Obraz kamery musi być kolorowy i 
pokazywać dane w postaci tekstu (tzn. miejsce monitorowania, datę, godzinę, długość, spadki podłużne kanału  
i inne uwagi co do kanału). System musi posiadać element odczytujący i rejestrujący spadki podłużne kanałów.  
8.5 Zapisywanie i ocena wyników badań 
8.6 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały  
i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
8.7 Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”,  
pkt  9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 niezbędne badania i pomiary, 

 wykonanie wszystkich prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy 
[1] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
[2] BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[3] PN-EN 124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  

dla ruchu pieszego i Kołowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

[4] PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

[5] PN-B-10729:99   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[6] PN-S-02204:97   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
[7] PN-B-01700:99   Wodociągi i kanalizacje. 

Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
[8] PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
[9] PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
[10] BN-62/6738-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. 

Wymagania techniczne.  
[11] PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
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[12] PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
[13] PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
[14] PN-88/B-32250   Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw.  
[15] PN-B-19701:1997  Cement powszechnego użytku.  

Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[16] PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych. 
[17] PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. 

Kruszywa skalne.  
Podział, nazwy i określenia.   

[18] PN-B-06712/A1:97  Kruszywa mineralne do betonu. 
[19] PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
[20] PN-75/D-01001   Materiały tarte. 
[21] BN-68/7159-01   Deskowanie. Płyty klejone z drewna. 
[22] BN-66/7113-10   Sklejka szalunkowa. 
[23] BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
[24] PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[25] PN-72/D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
[26] PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu  
[27] PN-86/B-01802   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Nazwy i określenia.  

[28] PN-80/B-01800   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenia.  

[29] PN-B-30150:1997  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
[30] BBA-95/3119   Dwuścienne rury kanalizacyjne z polipropylenu. 
[31] BBA-95/3119   Dwuścienne rury drenażowe z polipropylenu. 
[32] PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[33] PN-B-24620:1998  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
[34] PN-B-12037:99   Cegła kanalizacyjna.  
[35] PN-64/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  
[36] PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

                                                          z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody.                   
                          Wymagania ogólne.  

[37] PN-EN 1452-2:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Rury. 

[38] PN-EN 1452-3:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. 
Kształtki. 

[39] PN-92/B-01707    Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
[40] PN-EN 476:2001    Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  

systemach  
kanalizacji grawitacyjnej. 

[41] PN-EN 681-1:2002   Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące  
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych  
i odwadniających. Część 1:Guma 

[42] PN-EN 752-4:2001   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko. 

[43] PN-EN 1277:2005   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw  
termoplastycznych do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych.  
Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym 
pierścieniem  
uszczelniającym. 

[44] PN-EN 1295-1:2002   Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych  
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne. 

[45] PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
[46] PN-EN 12666-1:2006(U)   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej  
Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i  
systemu. 

[47] PN-EN 13598-1:2005   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej  
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
Nieplastyfikowany  
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen  
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(PE) - Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych 
wraz  
z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

[48] PN-EN 13101:2005   Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

[49] PN-EN 14396:2005 (U)   Mocowane drabiny do studzienek włazowych. 
10.2  Inne dokumenty 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z polipropylenu blokowego PP-B. 
Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur dwuściennych karbowanych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne  
i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC 
WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół 
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984r. 
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 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
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D.04.00.00. PODBUDOWY 
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie” odnosi się do wykonania 
i odbioru robót związanych z przygotowaniem koryta drogowego, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na 
odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Nie dotyczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,  
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 

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

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Rzędne terenu przed profilowaniem powinny być co najmniej  
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 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 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 lub wyznaczyć z badań metodą płyty dynamicznej (płyta o średnicy 300 mm). 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża IS powinny być zgodne z STWiORB D-02.01.01 „Wykonanie 
wykopów w gruntach kategorii I-V” oraz z STWiORB D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
W przypadku kontroli zagęszczenia opartej na metodzie obciążeń płytowych, należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205:1998(zął. B). Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł odkształcenia podłoża powinien mieć: 

 dla ruchu KR4 wartość E2≥120 MPa, a na głębokości 20cm E2≥100 MPa, 

 dla ruchu KR1-2 oraz zjazdów wartość E2≥100 MPa, a na głębokości 20cm E2≥80 MPa, 

 dla chodników wartość E2≥80 MPa, a na głębokości 20cm E2≥60 MPa, 
 Jako podłoże konstrukcji należy także traktować warstwę mrozoochronną. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach  
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość  
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta Wg wskazania Inżyniera 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km i wg wskazania Inżyniera 

4 Spadki poprzeczne 
*)
 10 razy na 1 km i wg wskazania Inżyniera 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

*)
 

co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m

2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach początku 
i końca rampy drogowej. 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  
i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (zał. 
B) nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-B-04481 
[2] PN-S-06102 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

[3] PN-EN1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.04.02.01a. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.04.02.01a „Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej” odnosi się do wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy ulepszonego podłoża, która zostanie wykonana w ramach 
zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać  rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed zamknięciem przetargu będzie mieć 
zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Ustalenia podstawowe zawarte są w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej 
w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności 
i/lub mrozoodporności. 
1.4.2. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyclingu lub mieszaniny tych kruszyw 
w określonych proporcjach. 
1.4.3. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespól warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej  
w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub 
mrozoochronności. Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, 
odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje 
wszystkich tych warstw jednocześnie. 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DMU.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania ulepszonego podłoża powinny spełniać wymagania 
dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą ulepszonego podłoża oraz podłożem, zgodnie 
z zależnością: D15/d85≤5. jeżeli warunek nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę 
odcinającą, spełniająca powyższą zależność lub odpowiednio dobraną geowłókninę lub geotkaninę  
o właściwościach, które pozwolą spełnić warunek d50/O90≥1,2, gdzie: 

 d50 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 

 O90 – umowna średnica porów geowłókniny/geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
(podłoża) zatrzymującego się na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m). Wartość ta powinna być 
podawana przez producenta. Masa powierzchniowa geowłókniny/geotkaniny nie powinna być mniejsza 
od 200 g/m

2.
  

W przypadku niespełnienia wymagań nieprzenikania cząstek, wyniki tych badań Wykonawca przedstawia do 
zaopiniowania Inżynierowi i projektantowi. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do ulepszonego podłożą należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 
oraz 0/63 mm. Materiałem do wykonania ulepszonego podłoża powinno być kruszywo łamane, uzyskane 
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 
8 mm. 
Kruszywo łamane niezwiązane do mieszanki powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242 oraz 
być oznakowane znakiem CE lub B. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej z kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi w tablicy 1 i 2. 
Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/63 oraz 0/31,5 
do ulepszonego podłoża 

Sito o boku oczka 
kwadratowego, 

mm 

Rzędne krzywych granicznych 
Mieszanka niezwiązana 

od 0 do 63 mm 

Rzędne krzywych granicznych 
Mieszanka niezwiązana 

od 0 do 31,5 mm 
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Przechodzi przez   

63,0 90-100 - 

31,5 47-87 90-100 

16,0 - 47-87 

4,0 15-75 - 

2,0 - 15-75 

0,063 0-15 0-15 

Właściwości kruszywa ulepszonego podłoża określa  tablica 2. 
Dopuszcza się do stosowania mieszanki o innym uziarnieniu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych  
w tablicy 3 pod akceptacji projektanta. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej 

Właściwości Mieszanka niezwiązana 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
kategoria nie niższa niż: 

GC80/20 
GF80 
GA75 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1, odchylenie nie większe 
niż wg kategorii 

GTCNR 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-1, odchylenie 
nie większe niż wg kategorii 

GTFNR 
GTANR 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 
lub maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

 
FINR 
SINR 

 
 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
- w kruszywie grubym 
- w kruszywie drobnym 

fDeklarowana 
fDeklarowana 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, WcmNR WA242
1)

 

Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1

 V5 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-13) 

brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-13) 

brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 

brak substancji szkodliwych 
w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia brak żadnych ciał obcych, 
jak  drewno, szkło, plastik, 

mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa 
niż 

- skały magmowe i 
przeobrażone: F4 

- skały osadowe: F10 
- kruszywo z recyclingu: F10 

(F25)
2)

 

1) W przypadku kiedy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić warunek mrozoodporności 
2) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
Kruszywo z recyklingu dopuszcza się wyłącznie do konstrukcji chodników, peronów przystankowych oraz 
zjazdów. 
Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszywa do ulepszonego podłoża określa tablica 3. 
Tablica 3. Wymagania dla mieszanek niezwiązanych 

Właściwości ulepszone podłoże 

Uziarnienie 0/63 lub 0/31,5 
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Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie wyższa 
niż 

UF15 

Minimalna zawartość pyłów LFNR 

Zawartość nadziarna, kategoria nie wyższa niż OC90 

Wymagania wobec uziarnienia wg tablicy 1 

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

brak wymagań 

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

brak wymagań 

Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy, nie 
mniejszy niż 

35 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) , kategoria nie wyższa niż 

LANR 

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

deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1, kategoria 
nie wyższa niż 

F10 

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

40 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora 
do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; współczynnik 
filtracji k, co najmniej cm/s 

≥0,0093 

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

7-100 

 
Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 nie zawierająca składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczanie mieszanki. 
Jeżeli badania CBR nie da się wykonać zgodnie z normą PN-EN 13286-47  w przypadku  kiedy masa ziaren 
powyżej 20 mm przekracza 25% masy całej mieszanki Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić 
projektanta i Inspektora. 
2.3. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane na terenie budowy to powinno 
ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania warstwy ulepszonego należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 

 równiarki do wyprofilowania warstwy, 

 walce gładkie, wibracyjne, ogumione do zagęszczania. 
W miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
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wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa ulepszonego podłoża powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli ulepszone podłozę składa 
się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej  
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia ulepszonego podłoża wg BN-77/8931-12 lub określony z badań metodą płyty 
dynamicznejØ300 mm powinien odpowiadać wymaganiom PN-S-02205. 
5.5. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania ulepszonego podłoża. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić od 300 do 500 m

2
. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
  
5.6. Utrzymanie ulepszonego podłoża  

Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotowe podłoże do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt.  2 niniejszej STWiORB. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie ulepszonego podłoża 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

ulepszonego podłoża 
przypadająca na 

jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie  
z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
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6.3.4. Zagęszczenie ulepszonego podłoża 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie ulepszonego podłoża należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub określić z badań metodą płyty 
dynamicznej Ø300 mm zgodnie z PN-S-02205. Zagęszczenie podłoża należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej ulepszonego podłoża. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża.  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych ulepszonego podłoża podano   
w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość ulepszonego podłoża wg wskazania Inżyniera 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna wg wskazania Inżyniera 

4 Spadki poprzeczne*
)
 wg wskazania Inżyniera 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 50 m 

7 Grubość ulepszonego podłoża Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m
2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

8 Nośność ulepszonego podłoża: 
- moduł odkształcenia 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach początku 
i końca ramp drogowych. 
6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża 
Jeżeli ulepszone podłoże nie jest ograniczona krawężnikiem, to jej szerokość powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji projektowej. Jeżeli 
ulepszone podłoże jest ograniczone krawężnikiem to jej szerokość powinna w całości mieścić się  
w krawężnikach. 
6.4.3. Równość ulepszonego podłoża  
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanie 
nawierzchni.  
Nierówności ulepszonego podłoża nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża  
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi ulepszonego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża i ulepszonego podłoża 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość ulepszonego podłoża nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10/-5%. 
6.4.8. Nośność ulepszonego podłoża 
Nośność podłoża należy określić z badań metodą płyty dynamicznej Ø300 mm zgodnie z PN-S-02205. Nośność 
podłoża należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej ulepszonego podłoża, a wartość minimalna wtórnego 
modułu E2 odpowiada wymaganiom przedstawionym w PN-S-02205. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża  
Wszystkie powierzchnie ulepszonego podłoża, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane  
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć ulepszone 
podłoże przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału  
i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża  
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę ulepszonego 
podłoża. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność ulepszonego podłoża  
Jeżeli nośność ulepszonego podłoża będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót 
poniesie Wykonawca ulepszonego podłoża tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności ulepszonego podłoża wynikło  
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę ulepszonego podłoża. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy ulepszonego podłoża 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ulepszonego podłożą z mieszanki niezwiązanej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki niezwiązanej, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki niezwiązanej na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża w czasie robót, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

 wykonanie odcinka próbnego. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 10. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.04.02.01b. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej hydraulicznie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.04.02.01b „Ulepszone podłoże” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ulepszonego podłoża, która zostanie wykonana w ramach zadania:  „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku  
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać  rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed zamknięciem przetargu będzie mieć 
zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Ustalenia podstawowe zawarte są w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej 
w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności 
i/lub mrozoodporności. 
1.4.2. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 
skutek reakcji hydraulicznych. 
1.4.3. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo 
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie 
ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy ulepszonego podłoża zaliczamy także 
warstwę mrozoochronną, odcinająca i wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DMU.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D.04.04.00 
„Podbudowa z mieszanki niezwiązanej Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania ulepszonego podłoża powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo łamane niezwiązane do mieszanki powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242 oraz 
być oznakowane znakiem CE lub B. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej z kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi w tablicy 1 i 2. 
Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki związanej hydraulicznie z kruszywa łamanego 0/22,4 
do ulepszonego podłoża 

Sito o boku oczka 
kwadratowego, 

mm 

Rzędne krzywych granicznych 
Mieszanka związana hydraulicznie 

od 0 do 22,4 mm 

Przechodzi przez  

22,4 85-100 

11,2 59-89 

8,0 48-81 

4,0 32-66 

2,0 23-54 

1,0 17-43 

0,5 11-31 

0,063 3,5-11 

Właściwości kruszywa ulepszonego podłoża określa  tablica 2. 
Dopuszcza się do stosowania mieszanki o innym uziarnieniu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych  
w tablicy 3 pod akceptacji projektanta. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanki związanej hydraulicznie 

Właściwości Mieszanka związana hydraulicznie 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20 
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kategoria nie niższa niż: GF80 
GA75 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1, odchylenie nie większe 
niż wg kategorii 

GTCNR 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-1, odchylenie 
nie większe niż wg kategorii 

GTFNR 
GTANR 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 
lub maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

 
 

FIDeklarowana 
SIDeklarowana 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
- w kruszywie grubym 
- w kruszywie drobnym 

fDeklarowana 
fDeklarowana 

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

LA60 
 

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

MDENR 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, WcmNR WA242 

Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-
EN 1744-1 

- kruszywo kamienne AS0,2; 
- żużel kawałkowy wielkopiecowy: 

AS1,0; 

Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 

- kruszywo kamienne SNR; 
- żużel kawałkowy wielkopiecowy: 

S2; 

Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1

 V5 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-13) 

brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-13) 

brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 

brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia brak żadnych ciał obcych, jak  
drewno, szkło, plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
więcej niż 

SBLA 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa 
niż 

- skały magmowe i przeobrażone: 
F4 

- skały osadowe: F10 
- kruszywo z recyclingu: F10 

(F25)
1)

 

Składniki wpływające na szybkość 
wiązania i twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie 

deklarowana 

1) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
Wymagania dla mieszanek związanych hydraulicznie określa tablica 3. 
Tablica 3. Wymagania dla mieszanek związanych hydraulicznie 

Właściwości ulepszone podłoże 

Uziarnienie 0/22,4 
 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            95 

 

Zawartość wody Wg recepty 

Minimalna zawartość cementu %[m/m] 3,0 

Wytrzymałość na ściskanie, badanie wg Systemu I 
– klasa wytrzymałości RC 

Klasa C3/4, nie 
więcej niż 6,0MPa 

Mrozoodporność ≥0,7 

 
Woda zarobowa do mieszanki związanej hydraulicznie oraz do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-
EN 1008 nie zawierająca składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą 
właściwe zagęszczanie mieszanki. 
Żużel wielkopiecowy mielony dopuszcza się do stosowania w mieszance związanej hydraulicznie pod warunkiem 
akceptacji przez projektanta, jeżeli odpowiada on wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobacie technicznej. 
Dopuszcza się do stosowania w mieszance związanej hydraulicznie środki przyśpieszające lub opóźniające 
wiązanie. Zastosowanie tych środków powinno zostać uzgodnione z projektantem. 
Jako spoiwo do mieszanki związanej należy zastosować dowolny cement spełniający wymagania PN-EN 197-1 
lub inny środek równoważny. Zastosowanie innego spoiwa niż cement powinno zostać uzgodnione przez 
projektanta. 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z wymaganiami niniejszej 
STWiORB. 
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 
chlorkiem wapniowym pod warunkiem akceptacji takiego rozwiązania przez Inżyniera i projektanta. Niezależnie – 
gotowa mieszanka w każdym przypadku powinna spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
2.3. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane na Terenie Budowy to 
powinno ono być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania warstwy ulepszonego należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 

 równiarki do wyprofilowania warstwy, 

 walce gładkie, wibracyjne, ogumione do zagęszczania. 
W miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 
Cały sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
Mieszankę związaną hydraulicznie należy przygotować w wytwórni. Dopuszcza się do stosowania materiał 
pozyskany z wykopu pod warunkiem, że kruszywo do mieszanki i gotowa mieszanka będzie spełniać wymagania 
niniejszej STWiORB. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa  
z mieszanki niezwiązanej Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa 
lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 
nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość 
podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić 
jednorodność mieszanki.  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. Przed 
ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.  
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych  
i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu 
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
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Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek, a na 
poszerzeniach przy pomocy układarek przystosowanych do układania bocznego. W przypadku wykonywania 
wąskich poszerzeń dopuszcza się układanie ręczne wzdłuż linek prowadzących. Grubość układania mieszanki 
powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych  
i poprzecznych. Do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice lub linki prowadzące. Jeśli podłoże jest 
suche to przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 
Grubość poszczególnych warstw ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inżynierem. Zagęszczanie ulepszonego 
podłoża o przekroju daszkowym powinno  rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się,  
w stronę wyżej położonej krawędzi.  
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być 
natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.   
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego w STWiORB 
D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V” oraz STWiORB D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych  
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 
zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 
Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D35/50 w ilości 0,5 - 1,0 kg/m2 

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Kierownika Projektu 

 utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 
dni 

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

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

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

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu 

 określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania ulepszonego podłoża. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 150 - 400m

2
. Odcinek 

próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża 

Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotowe ulepszone podłoże do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia ulepszonego podłoża, spowodowane przez ten 
ruch.  
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonych 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca 
jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 
uszkodzenia ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób 
zaakceptowany przez Inzyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić właściwości materiałów i sporządzić receptę zgodnie  
z wymaganiami niniejszej STWiORB i przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

Zawartość wody w mieszance związanej hydraulicznie powinna być określona na podstawie receptury (projektu) 
wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. 
Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 12386-50. Próbki 
należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem  
(w komorze o wilgotności powyżej 95-100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć do wody  
o temperaturze pokojowej na 14 dni. Nasycanie próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy 
całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. 
Próbki powinny być pielęgnowane jak w opisie powyżej. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki 
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 
Wskaźnik mrozoochronności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na 
ściskanie próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości próbki po 28 
dniach pielęgnacji. Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoochronności należy przechowywać przez 28 dni w 
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95-100% lub 
w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć do wody o temperaturze pokojowej na 1 dobę, i dalej poddać je cyklom 
zamrażania i odmrażania w ciągu kolejnych 14 dni. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych ulepszonego podłoża podano  w tablicy 
4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla ulepszonego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość  
badań i pomiarów 

1 Szerokość ulepszone 
podłoża 

Wg wskazania Inżyniera 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km i wg wskazania Inżyniera 

4 Spadki poprzeczne 
*)
 10 razy na 1 km i wg wskazania Inżyniera 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

*)
 

co 100 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m

2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach początku 
i końca rampy drogowej. 
6.4.2.  Szerokość ulepszonego podłoża 
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na 
jezdniach bez krawężników szerokość ulepszonego podłoża powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o +25cm lub wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. W przekroju ograniczonym krawężnikiem 
szerokość ulepszonego podłoża powinna mieścić się w całości pomiędzy krawężnikami. 
6.4.3. Równość ulepszonego podłoża 
Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie 
z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 4.Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy 
mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanej nawierzchni, z częstotliwością podaną w tablicy 4. Nierówności 
nie powinny przekraczać 15 mm.  
6.4.4.  Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%. 
6.4.5.  Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża 
Różnice pomiędzy rzędnymi ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -
2cm. 
6.4.6.  Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm. 
6.4.7.  Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości, co najmniej 0,5 
m od krawędzi, po zagęszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego 
podłoża nie powinny przekraczać ±1cm. 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 
6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość  
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i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, 
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże przez zerwanie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza się 
mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
6.5.2.  Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę ulepszonego 
podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o 
odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3.  Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszej STWiORB, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy ulepszonego podłoża  

z mieszanki związanej hydraulicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki związanej hydraulicznie zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki związanej hydraulicznie na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża w czasie robót, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

 wykonanie odcinka próbnego. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w STWIORB D.04.04.00 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” odnosi się do wykona-
nia i odbioru robót dotyczących  oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
w celu uzyskania wiązań międzywarstwowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie do robót dotyczących oczyszczenia i skropienia 
emulsją asfaltową poniższych warstw konstrukcyjnych nawierzchni mające na celu uzyskanie wiązań 
międzywarstwowych: 

 podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 

 podbudowy z betonu asfaltowego, 

 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
Czyli dotyczy oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni przed ułożeniem każdej 
następnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór 
wodny. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w której zdyspergowana faza może zawierać upłynniacz, dodawany 
w celu łatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki użytkowej emulsji. 
1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa – jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.3. Asfalt drogowy – jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, używanych do nawierzchni 
drogowych. 
1.4.4. Asfalt modyfikowany – jest to asfalt, którego właściwości reologiczne zostały zmodyfikowane w procesie 
produkcji w wyniku użycia środków modyfikujących. Środkiem modyfikującym może być w szczególności: 
kauczuk naturalny, syntetyczne polimery, siarka i niektóre związki metaloorganiczne, za wyjątkiem katalizatorów 
utleniania takich, jak: chlorek żelaza, kwas fosforowy i pięciotlenek fosforu. Włókna i proszki nieorganiczne nie są 
modyfikatorami asfaltu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały 

Należy zastosować następujące lepiszcza zgodne z tablicą 1. 
Tablica 1. Rodzaje lepiszcza 

Lp. podbudowa 
na warstwie 
niezwiązanej 

wiążąca na 
podbudowie 

wiążąca 
na warstwie 
frezowanej  

wiążąca 
na geosiatce 

ścieralna 
na wiążącej 

1 C 60 B 5 ZM C 60 B 3 ZM C 60 BP 3 ZM C 60 BP 3 ZM C 60 BP 3 ZM 

Dostarczona emulsja powinna posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13808 i być oznakowana znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B. 

2.4. Składowanie lepiszcza 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze 
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki: 

 czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
 temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3

O
C.

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Należy użyć urządzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy.  
Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Należy używać szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 

 sprężarki, 

 zbiorniki z wodą, 

 szczotki ręczne. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona 
w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza, 

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

 prędkości poruszania się skrapiarki, 

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 

 ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy 
wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 

 ciśnieniem lepiszcza, 

 obrotami pompy, 

 prędkością jazdy skrapiarki, 

 temperaturą lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10 % od ilości założonej. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 
4.2. Transport lepiszcza 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub 
innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m

3
, a każda przegroda powinna mieć 

wykroje umożliwiające przepływ emulsji. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 
W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 
W razie potrzeby, wyjątkowo ze względu na uciążliwość dla otoczenia, bezpośrednio przed skropieniem warstwa 
może być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni  

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy można rozpocząć po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwą asfaltową: 

 układana warstwa ścieralna z SMA – 0,1 do 0,3 kg/m
2
, 

 układana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC – 0,3 do 0,5 kg/m
2
, 

 układana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC na mieszance niezwiązanej – 0,5 do 0,7 kg/m
2
, 

 układana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC na mieszance związanej hydraulicznie – 0,7 do 
1,0 kg/m

2
, 

 warstwa asfaltowa na nawierzchni zfrezowanej – od 0,2 do 5,0 kg/m
2
. 

W przypadku użycia geosiatki pod warstwą asfaltową, ilość pozostałego lepiszcza powinna być zgodna  
z zaleceniami producenta geosiatki. 
W przypadku dużej ilości pozostałego lepiszcza można wykonać skropienie w kilku warstwach, aby zapobiec 
spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 
Powierzchnia powinna być skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody  

 8 h w przypadku zastosowania powyżej 1,0kg/m
2
 emulsji, 

 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 emulsji, 

 0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m
2
 emulsji. 

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą. 
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Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych 
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale 20-40

O
C. W razie potrzeby emulsję 

należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej  

z tolerancją  10 %. 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w razie potrzeby 
na okres dłuższy, w celu umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2. Badania kontrolne przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu 
warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania i kontrola w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta, z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla 
każdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość wg PN-EN 12846. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w PN-EN 12272-1 
6.3.3. Połączenie międzywarstwowe 
Sprawdzenie połączenia międzywarstwowego (szczepności) należy wykonać metodą ścinania na próbkach 

walcowych 100mm metodą Lautnera wg instrukcji IBDiM. Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia 
pomiędzy dwoma warstwami asfaltowymi wynosi min. 1,3 MPa. 
Zakres i częstotliwość badań ustali Inżynier. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy nawierzchni lub 

podbudowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych  
w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”. pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9.  
9.2. Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową 

powierzchni warstwy nawierzchni wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa oczyszczenia obejmuje: 

 mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub 
użyciem sprężonego powietrza, 

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
Cena jednostkowa skropienia obejmuje: 

 zakup i dostarczenie lepiszcza, 

 napełnienie skrapiarek z podgrzaniem lepiszcza do wymaganej temperatury, 

 skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w STWiORB, lub w ilości ustalonej w próbnym 
skropieniu i uzgodnionej z Inżynierem, 

 utrzymanie w należytym stanie skropionej warstwy do czasu zabudowy kolejnej warstwy. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza drogowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie zawartości wody w emulsjach asfaltowych. 

Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą 
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PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień  
i Kula 

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

10.2. Inne dokumenty 

1. WT-2 2016 Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 
2. Zeszyt IBDiM Nr 66 z 2004 r. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni 
drogowych 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
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D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej. 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej” odnosi się do wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane 
za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka 
niezwiązana, może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyclingu lub mieszaniny tych kruszyw 
w określonych proporcjach. 
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej wyrażony, jako 
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
1.4.3. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być 
wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 
1.4.4. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych 
właściwościach. 
1.4.5. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących 
na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
1.4.6. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości i spełniały wymagania określone w tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być 
jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, gotowa mieszanka kruszyw musi spełniać 
wymagania tablicy 5. 
Dla mieszanek nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów <0,063 mm. 
W przypadku stosowania kruszyw z recyclingu i kruszyw z odpadów przemysłowych, należy uzyskać ocenę 
ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
Dodatkowo wymaga się, aby 90% wyników w zapisach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) prowadzonych  
w ciągu 6 miesięcy powinno potwierdzać wymaganą jednorodność na poszczególnych sitach zgodnie z tablicą 3. 
Przy akceptacji Inżyniera powyższe wymaganie nie jest konieczne.  
Dodatkowo wymaga się, aby 90% wyników w zapisach ZKP prowadzonych w ciągu 6 miesięcy powinno 
potwierdzać wymaganą ciągłość na poszczególnych sitach zgodnie z tablicą 4. Przy akceptacji Inżyniera 
powyższe wymaganie nie jest konieczne. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo łamane niezwiązane do mieszanki powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242 oraz 
być oznakowane znakiem CE lub B. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie mieszanki 
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Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej z kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 do podbudowy 

Sito o boku oczka 
kwadratowego, 

mm 

Rzędne krzywych 
granicznych 

deklarowanych przez 
producenta SDV 

Rzędne krzywych 
granicznych 

dla mieszanki 
niezwiązanej 

 

Przechodzi przez   

31,5 90-100 90-100 

16,0 63-77 55-85 

8,0 43-60 35-68 

4,0 30-52 22-60 

2,0 23-40 16-47 

1,0 14-35 9-40 

0,5 10-30 5-35 

0,063 0-9 0-12 

 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa do podbudowy stabilizowanej mechanicznie określa  tablica 2. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej 

Właściwości podbudowa 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
kategoria nie niższa niż: 

GC85/15 
GF85 
GA85 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1, odchylenie nie większe 
niż wg kategorii 

GTCNR 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-1, odchylenie 
nie większe niż wg kategorii 

GTFNR 
GTANR 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 
lub maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

 
FINR 

SINR 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
- w kruszywie grubym 
- w kruszywie drobnym 

fDeklarowana 

fDeklarowana 

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

LA50 

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

MDEDeklarowana 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, WcmNR WA242
1) 

Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-
EN 1744-1 

ASNR 

Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 

SNR 

Stałość objętości żużla stalowniczego wg 
PN-EN 1744-1

 V5
 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1

 
brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 
1744-1

 
brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 

brak substancji 
szkodliwych w stosunku 
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do środowiska 
wg odrębnych 

przepisów 

Zanieczyszczenia brak żadnych ciał 
obcych, jak  drewno, 

szkło, plastik, 
mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
więcej niż 

SBLA  

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa 
niż 

- skały magmowe i 
przeobrażone: F4 

- skały osadowe: F10 
- kruszywo z recyclingu: 

F10 (F25)
2)

 

1) W przypadku kiedy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić warunek mrozoodporności 
2) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
Kruszywo z recyklingu dopuszcza się wyłącznie do podbudowy chodników, peronów przystankowych oraz 
zjazdów. 
Dla mieszanki niezwiązanej, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki 90% uziarnień 
zbadanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, w okresie 6 miesięcy powinno spełniać wymagania podane 
w tablicy 3 i 4. 
Tablica 3. Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością 

Uziarnienie Porównanie z deklarowanym SDV 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8 - - 

Tablica 4. Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach 

Uziarnienie Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach 
Różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm) 

 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

 m
i
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

mi
n 

ma
x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

Wymagania wobec mieszanek kruszywa do podbudowy stabilizowanej mechanicznie określa tablica 5. 
Tablica 5. Wymagania dla mieszanek kruszyw. 

Właściwości podbudowa 
 

Uziarnienie 0/31,5 

Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie wyższa 
niż 

UF12 

Minimalna zawartość pyłów LFNR 

Zawartość nadziarna, kategoria nie wyższa niż OC90 

Wymagania wobec uziarnienia wg tablicy 1 

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

wg tablicy 3 

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

wg tablicy 4 

Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy, nie 
mniejszy niż 

40
1) 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) , kategoria nie wyższa niż 

LA40 

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

deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1, kategoria 
nie wyższa niż 

F7 

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

60
2)

 

Wtórny moduł odkształcenia gruntu E2, min.
 

180
3) 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proctora 

brak wymagań 
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do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0; współczynnik 
filtracji k, co najmniej cm/s 

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

80-100 

1) SE≥35 dla podbudowy dróg dojazdowych, zjazdów, chodnika, peronów autobusowych 
2) CBR≥40% dla podbudowy dróg dojazdowych, zjazdów, chodnika, peronów autobusowych 
3) E2≥140MPa dla podbudowy dróg dojazdowych, zjazdów, chodnika, peronów autobusowych 
Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 nie zawierająca składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczanie mieszanki. 
Jeżeli badania CBR nie da się wykonać zgodnie z normą PN-EN 13286-47  w przypadku  kiedy masa ziaren 
powyżej 20 mm przekracza 25% masy całej mieszanki Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić 
projektanta i Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.04.01.01 „Profilowanie  
i zagęszczanie podłoża w korycie” i STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej  
o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 lub określony z badań metodą płyty dynamicznejØ300 
mm powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy określonego w niniejszej 
STWiORB. 

5.5. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
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 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić od 300 do 500 m

2
. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
 stabilizowanych mechanicznie 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na 
jedno badanie (m

2
) 

1 Uziarnienie mieszanki  2 600 

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie  
z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub określić z badań metodą płyty 
dynamicznej Ø300 mm zgodnie z PN-S-02205. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano  w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  wg wskazania Inżyniera 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna wg wskazania Inżyniera 

4 Spadki poprzeczne*
)
 wg wskazania Inżyniera 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 50 m 
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7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m

2
 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2
 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m

2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach początku 
i końca ramp drogowych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Jeżeli podbudowa nie jest ograniczona krawężnikiem, to jej szerokość powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji projektowej. Jeżeli 
podbudowa jest ograniczona krawężnikiem to jej szerokość powinna w całości mieścić się w krawężnikach. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanie nawierzchni.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 20 mm. 
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  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10/-5%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg PN-S-02205. 

 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane 
i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania 
robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy z mieszanki niezwiązanej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
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 wykonanie odcinka próbnego, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
[2] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
[3] PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
[4] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[5] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
[6] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
[7] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

[8] PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką 

[9] PN-EN933-1 
 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 

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

[11] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu 
ziarn. Wskaźnik kształtu 

[12] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

[13] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

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

[15] PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

[16] PN-EN1097-6  
 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

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

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

[19] PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. 
Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności. 
Zagęszczenie aparatem Proctora 

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

[21] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

[22] PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów 
przez wymywanie kruszyw 

[23] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

10.2. Inne dokumenty 

[1] WT-4 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 
[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
[3] Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 

budowlanych. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące  przepisy. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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D.04.06.07 Podbudowa z betonu cementowego  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania podbudowy z betonu cementowego w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku  
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.2.2.Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże 
i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa 
się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie 
mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z betonu cementowego w zatokach autobusowych. 
Ustalenia zawarte są w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Dylatowana zbrojona nawierzchnia betonowa – nawierzchnia betonowa z dylatacjami poprzecznymi. 

Dylatacje te mogą być skurczeniowe lub wydłużeniowe. Płyty zawierają zbrojenie w postaci włókien stalowych. 
1.4.2. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych 

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
1.4.3. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 

zagęszczenie wybraną metodą. 
1.4.4. Beton stwardniały – beton, który jest w stanie suchym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. 
1.4.5. Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi, 

odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami. 
1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu RbG dla próbek 

walcowych i próbek sześciennych. 
1.4.7. Szerokość rozwarcia rysy (CMOD) – liniowe przemieszczenie mierzone czujnikiem zainstalowanym na 

belce poddanej skupionemu w środku obciążeniu F. 
1.4.8. Domieszki napowietrzające – powierzchniowo czynne preparaty sproszkowane lub ciekłe powodujące 

powstanie podczas mieszania masy betonowej wielkiej liczby kulistych zamkniętych pęcherzyków o wielkości do 
200 mikrometrów. 
1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego 

powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem 
wody. 
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca 

wydłużanie się i kurczenie płyt. 
1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko 

kurczenie się płyt. 
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 

poprzecznego. 
1.4.13. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem 

kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do 
wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi przepisami i polskimi normami                             

i z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Cement 
Należy zastosować cement CEM II 42,5 N lub R odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tablicy 1. 
Dodatkowo cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1. 
Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 42,5 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

42,5 ≤ R ≤  62,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m  
≤ 4,0 dla 42,5 R 
≤ 3,5 dla 42,5 N 

PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 
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7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

 
Dopuszcza się cement innego rodzaju pod warunkiem akceptacji Projektanta oraz Inspektora i bezwzględnego 
zachowania wymagań dla mieszanki betonowej i betonu. 
2.2. Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na budowę kruszywo 
powinno posiadać deklarację zgodności i być oznakowane znakiem CE lub B. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności.  
Wymagania dla kruszywa do betonu określa tablica 2. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa. 

Lp. Parametry kruszywa Jednostka Opis grupy uziarnienia Badanie 
wg normy 0/31,5 mm 

(naturalne) 
0/31,5 mm 
(łamane) 

1 Kształt ziarna SIDeklarowana FI15, SI15 FI20, SI20 PN-EN 933-4 

2 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GA90 
GA85 

GA90 
GA85 

PN-EN 933-1 

3 Obecność zanieczyszczeń  barwa 
jaśniejsza 

barwa 
jaśniejsza 

PN-B-06714/12 

4 Pyły, kategoria nie wyższa 
niż: 

fDeklarowana f1,5 f1,5 PN-EN 933-1 

5 Ziarna przekruszone lub 
łamane/całkowicie 
zaokrąglone, kategoria nie 
niższa niż: 

CDeklarowana C0/100 C75/10 PN-EN 933-5  

6 Odporność na rozdrabnianie, 
kategoria nie wyższa niż: 

SZDeklarowana 

LADeklarowana 
LA25 LA25 PN-EN 1097-2 

7 Odporność na polerowanie, 
kategoria nie niższa niż: 

PSVDeklarowana PSV50 PSV50 PN-EN 1097-8 

8 Skurcz przy wysychaniu SDeklarowana 0,03 0,03 PN-EN 1367-4 

9 Nasiąkliwość WA241 
WA242 

WA242 WA242 PN-EN 1097-6 

10 Mrozoodporność (odporność 
na zamarzanie i 
odmrażanie), kategoria nie 
wyższa niż: 

FDeklarowana F1 F1 
 

PN EN 1367-1 

11 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych lekkich, 
kategoria nie wyższa niż: 

% mLPC0,1 mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

12 Trwałość a reaktywność 
alkaiczno-krzemionkowa 

% stopień 0 
 

stopień 0 
 

PN-B-06714/46 

13 Wskaźnik piaskowy, nie 
niższy niż: 

- 25 25 PN-EN 933-8 

14 Zawartość siarczanu 
rozpuszczalnego w kwasie, 
kategoria nie wyższa niż: 

ASDeklarowana AS0,2 AS0,2 PN-EN 1744-1 

15 Całkowita zawartość siarki, 
nie więcej niż: 

% 0,1 0,1 PN-EN 1744-1 

16 Zawartość domieszek 
wpływających na układanie i 
twardnienie betonu 

% zwiększenie 
czasu 

wiązania -
10minut 

<120 

zwiększenie 
czasu 

wiązania -
10minut 

<120 

PN-EN 1744-1 

17 Uwolnienia radioaktywności 
metali  ciężkich PAKs lub 
podobnych niebezpiecznych 
substancji 

Bq/kg F1max=0,25 
F2max=11,70 

F1max=0,25 
F2max=11,70 

Instrukcja ITB 
234/95 

  
 2.3. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.4. Domieszki napowietrzające 
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 
934-2:1999. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich 
zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001. 
Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej: 

Maksymalna Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 

średnica ziaren 
kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej lub 
uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 
uplastyczniającą 

mm średnia dzienna minimalna średnia dzienna minimalna 

31,5  4,5 4,0 5,0 4,0 

 
2.5. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy  
PN-EN 14188-1 i być oznakowana znakiem CE. Wymagania masy zalewowej: 

 temperatura mięknienie wg PiK [oC]:     100±10, 

 penetracja w temp. 25oC [0,1mm]:     90±10, 

 penetracja i odprężenie sprężyste w 25oC [%]:    10±5, 

 odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:    ≤90, 

 odporność cieplna, odbojność [%]:     ≤30, 

 odporność na spływanie początkowe [mm]:    ≤3, 

 odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:  ≤3, 

 wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:   ≤0,75, 

 (adhezja/kohezja – wynik pozytywny), 

  kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:    ≤0,1, 

 (adhezja/kohezja – wynik pozytywny). 
Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych na gorąco o innych parametrach przy akceptacji Inżyniera. 
Ze względu na przyjęte wymiary szczelin nie dopuszcza się do stosowania mas zalewowych układanych na 
zimno. 
2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

       preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

       włókniny według PN-P-01715:1985, 

       folie z tworzyw sztucznych, 

       piasek i woda. 
2.7. Mieszanka betonowa i dodatki 
Mieszanka betonowa powinna posiadać klasę konsystencji S2, z dopuszczeniem S1. 
Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna być 
mniejsza od 3kg/m3 
Ilość dodatków do betonu należy określać na podstawie badań wstępnych przeprowadzonych  
na mieszance betonowej o temperaturze od 15

o
C do 22

o
C. W badaniu wstępnym należy badać  

co najmniej 3 próbki pobranego z każdego z 3 zarobów. 
Maksymalna ilość popiołu lotnego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać warunek: 

 popiół lotny/cement ≤ 0,33 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I 42,5 dopuszcza się wartość współczynnika k=0,4. 
Maksymalna ilość pyłu krzemionkowego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać 
warunek: 

 pył krzemionkowy/cement ≤ 0,11 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I dopuszcza się stosowanie następujących wartości współczynnika k; 

 dla określonego współczynnika woda/cement ≤ 0,45: k=2,0, 

 dla określonego współczynnika woda/cement ≥ 0,45: k=1,0. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna wynosić od 4 do 6%. 
Domieszka napowietrzająca nie powinna obniżać wytrzymałości betonu na ściskanie więcej niż o 10%                     
w stosunku do betonu bez domieszki Przy stosowaniu domieszek napowietrzających należy przestrzegać 
instrukcji producenta. 
2.8. Beton 

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie oznaczona na próbkach: 

 walcowych: 35 N/mm2, 

 sześciennych: 45 N/mm2. 
Zawartość chlorków w betonie, określona jako procentowa zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy 
cementu nie powinna przekraczać 1,0% (klasa CI 1,0). 
Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu: 

 maksymalne w/c:    0,50 

 minimalna zawartość cementu (kg/m3): 320, 

 minimalna zawartość powietrza (%):  4. 
2.9. Nawierzchnia betonowa 
Nawierzchnia betonowa powinna odpowiadać wymaganiom funkcjonalnym określonym w PN-EN 13877-2. 
Nawierzchnia betonowa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            113 

 

 klasa wytrzymałości na ściskanie na próbkach odwierconych: CC35, 

 wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  próbki z odwiertu: SC2,4, 

 grubość nawierzchni - kategoria tolerancji T4, 

 mrozoodporność – kategoria FT2, 

 odporność na zużycie nawierzchni betonowej przy zastosowaniu opon okolcowanych – brak 
wymagań. 

 odporność na wnikanie paliwa i oleju w beton: dopuszczalna pionowa głębokość przenikania 
nie powinna być większa niż 30 mm. 

Gęstość próbki wyciętej z całej grubości nawierzchni betonowej nie powinna być mniejsza niż 95% wartości 
średniej gęstości, nie mniej niż sześciu w pełni zagęszczonych, nasyconych i uformowanych próbek, zrobionych z 
takiej samej mieszanki i badanych po tym samym czasie dojrzewania. Odwiert powinien mieć średnicę nie 
mniejszą niż czterokrotny wymiar największego kruszywa w betonie. W  żadnym wypadku średnica nie powinna 
być mniejsza niż 100 mm. Do oznaczania gęstości powinien zostać wykorzystany cały rdzeń z odwiertu. Gęstość 
betonu z próbki odwierconej należy oznaczać zgodnie z PN-EN 12390-7, z dokładnością do 10 kg/m3.  
W przypadku, gdy odwiercona próbka zawiera zbrojenie i dyble, masa i objętość stali mogą być uwzględniane  
w obliczeniach gęstości. 
Wyznaczanie gęstości maksymalnie zagęszczonych uformowanych próbek powinno być zgodne z PN-EN 12350-
1, PN-EN 12390-1 i PN-EN 12390-2. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 

kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%.  

  przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 

  mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

  zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

4. TRANSPORT 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach 
dopuszczenia. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników  
i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

       doborze kruszywa do mieszanki, 

       doborze ilości cementu, 

       doborze ilości wody, 

       doborze domieszek. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne. 
Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

 Średnica sita 
Rzędne krzywych granicznych 

Mieszanka mineralna 
od 0 do 31,5 mm 

Przechodzi przez  

31,5 100 

22,4 76-88 

16,0 60- 80 

11,2 48-71 

8,0 40-65 

5,6 31-59 

4,0 25-55 

2,0 20-45 

1,0 15-35 

0,25 2-12 

0,125 1-5 
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Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości mieszanki 
betonowej, w następującym zakresie: 

 oznaczenie konsystencji. Metodę pomiaru zatwierdza Inżynier po przedstawieniu propozycji przez 
Wykonawcę. 

 oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. 
     
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5

o
C i nie wyższa 

niż 25
o
C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i 

twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25

0
C pod warunkiem, że 

temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30
0
C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie 

nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 5
0
C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, 

pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5
0
C przez okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 4. 
Tablica 5. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

Temperatura 
powietrza tp, 

0
C 

Temperatura układanej 
mieszanki betonowej tb, 

o
C 

Uwagi 

+ 5  tp  + 25 + 5  tb + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 

+ 25  tp  + 30 tb  + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać  
w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-EN 206-1 [6]. Domieszkę napowietrzającą należy 
dozować razem z wodą zarobową. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
5.4. Wbudowywanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej należy wykonywać w sposób zapewniający równomierne rozłożenie masy 
oraz zachowanie jej jednorodności. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne 
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie.  
Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek 
stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 
prowadnic. 
Deskowanie musi zapewnić uzyskanie przez podbudowę wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych. 
5.5. Pielęgnacja nawierzchni 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować 
pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu 
wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami aprobaty technicznej. Preparatem 
pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu 
powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni 
matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku  gdy temperatura powietrza 
jest powyżej 25

0
 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
5.6. Wykonanie szczelin 
W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny pozorne poprzeczne miejscach wskazanych przez Inżyniera. 
Rozstaw szczelin pozornych nie powinien być mniejszy niż 5,0 m. Niedopuszczalne jest wykonanie szczeliny 
poprzecznej np. przez studzienkę kanalizacyjną czy wpust uliczny. Szczeliny pozorne należy wykonywać przez 
nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość od 1/4 do 1/3 grubości 
nawierzchni betonowej w dwóch etapach: 

 pierwsze cięcie w czasie zgodnym z tablicą 4 za pomocą piły mechanicznej grubości ok. 3 mm, 

 drugie cięcie – po min. 48 godzinach o wylania mieszanki betonowej w celu poszerzenia szczeliny 
do szer. 8 mm i głębokości ok. 25-30 mm. 

Nie dopuszcza się wykonania szczelin pozornych innymi metodami (np. poprzez wwibrowywanie wkładek 
z drewna lub tworzywa). 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas 
rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 
0 

C ok. 5 od 5 
do 15 

od 15 
do 25 

od 25 
do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do 
osiągnięcia przez beton wytrzymałości 

od 20  
do 30 

od 15  
do 20 

od 10  
do 15 

  
od 6 do 10 
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10 MPa 

  
5.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 
Wypełnienie istniejącej szczeliny pozornej obejmuje następujące czynności: 

 oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczeń obcych, pozostałości szlamu  
po cięciu betonu itp.,  

 osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprężonego, gorącego powietrza za pomocą tzw. 
lancy gorącego powietrza,  

 wypełnienie dolnej części szczeliny (jeśli jest to wymagane) za pomocą piasku, sznura 
uszczelniającego,  

 zagruntowanie, bocznych ścianek szczelin, środkiem gruntującym, zwiększającym przyczepność 
masy do szczeliny, w przypadku, gdy zaleca to producent masy,  

 wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniającej) do szczelin, ręcznie grawitacyjnie lub mechanicznie 
pod ciśnieniem; ewentualne usunięcie nadmiaru masy i jej wyrównanie oraz usunięcie powstałych 
zabrudzeń. 

Wypełnianie szczelin masami zalewową na gorąco wolno wykonywać przy suchej, możliwie bezwietrznej 
pogodzie. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
Dopuszcza się inny sposób wypełniania szczelin, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach 
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.1 do 2.3 oraz w punktach  5.1 i 
5.2 niniejszej STWiORB. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 6. 
6.2.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 
6.3.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008. 
6.2.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 197-1 i PN-
B-19705. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba 

na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa  wg wskazania Inżyniera 

2 Właściwości wody wg wskazania Inżyniera 

3 Właściwości cementu wg wskazania Inżyniera 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej wg wskazania Inżyniera 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej wg wskazania Inżyniera 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance 
betonowej 

wg wskazania Inżyniera 

7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach 

wg wskazania Inżyniera 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach 

wg wskazania Inżyniera 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu wg wskazania Inżyniera 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu wg wskazania Inżyniera 

 
6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej 
powinna być zgodna z receptą. 
6.2.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w recepcie. 
6.2.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001. Wyniki 
badań powinny być zgodne z receptą. 
6.2.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN 
12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z  PN-EN 12390-3:2001. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.8. 
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6.2.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-5:2001. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.8. 
6.2.10. Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.8. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 8. 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni w min. 3 przekrojach 

2 Równość podłużna jw. 
 

3 Równość poprzeczna jw. 

4 Spadki poprzeczne jw. 

5 Rzędne wysokościowe jw. 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
  

7 Grubość nawierzchni jw. 

8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 
wypełnienie 

każda szczelina 

9 Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie 
i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 
decyzji Inżyniera 

 
6.3.2. Szerokość  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm. 
6.3.3. Równość  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową.  
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 2-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 3 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  1,0 cm. 
6.3.6. Usytuowanie w planie 

Usytuowanie w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm. 
6.3.7. Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją do  1,0 cm. 
6.3.8. Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i na ewentualnym otwarciu w przypadkach wątpliwych 
szczeliny na długości min. 10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne  

z niniejsza STWiORB z tolerancją: rozmieszczenie 5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 
mm (menisk wklęsły). 
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i mrozoodporność 

W wypadku wątpliwości co do jakości betonu podbudowy: Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu 
próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposób określony w normach przedmiotowych i STWiORB.   
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

  wyprodukowanie mieszanki betonowej, 

 transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

 ustawienie deskowań, 

 ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie, 

 pielęgnacja nawierzchni, 

 wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym poprzecznych szczelin, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.6. 10.1.Normy 
[1] PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
[2] PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
[3] PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
[4] PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
[5] PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
[6] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
[7] PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
[8] PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania 
[9] PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
[10] PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego 
[11] PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe 
[12] PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności 
[13] PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
[14] PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
[15] PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe 
[16] PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form 
[17] PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
[18] PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
[19] PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja maszyn 

wytrzymałościowych 
[20] PN-EN 12390-5:2009 Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
[21] PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek 

do badania 
[22] PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
[23] PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
[24] PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena 

i badanie wytrzymałości na ściskanie 
[25] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania 
[26] PN-B-06714-12: 1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
[27] PN-B-06714-13: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
[28] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- 

Metoda przesiewania 
[29] PN-B-06714-16: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
[30] PN-B-06714-18: 1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
[31] PN-B-06714-19: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
[32] PN-B-06714-26: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
[33] PN-B-06714-28: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
[34] PN-B-06714-42: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
[35] PN-B-06714-43: 1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
[36] PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
[37] PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
[38] PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
[39] PN-B-19705 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  
[40] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

[41] PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań 
[42] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[43] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[44] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560974&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560974&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465613&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465613&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476584&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476584&page=1


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            118 

 

[45] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[46] PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe – Część 1: Materiały 
[47] PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe – Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni 

betonowych 
[48] PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe – Część 3: Wymagania dla dybli stosowanych 

w nawierzchniach drogowych 
[49] PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na gorąco 
[50] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

- Wskaźnik kształtu 
[51] PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 
[52] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
[53] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
[54] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych 

[55] PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

[56] PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

[57] PN-EN 1367-4 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu 

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

[59] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
[60] PN-B-06714-46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 

metodą szybką 
[61] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 
[62] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

- Wskaźnik kształtu 
[63] PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 

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

10.2. Inne dokumenty 
[1] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
[2] Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 
[3] PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli    

  odladzających 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P i AC 16P 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P i 16P” odnosi się do wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane  
w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi  
i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-
asfaltowe 2016 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [71] wg PN-EN 13108-21 [54]. 
 Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu KR3-4 (określenie 
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D
1)

,  mm 

KR 3-4 AC16P ; AC22P 
1)

 Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance - patrz punkt 1.4.4. 
Uwaga: niniejsza STWIORB nie obejmuje wykonania podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module 
sztywności.   
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 

warstwach. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym 

tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [73]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 

0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 

kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości jako materiał 

składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 
1.4.14. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania 

warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z 
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_P    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG – asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej 

nie określać), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 
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informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP   – miejsce obsługi podróżnych, 
ZKP – zakładowa kontrola produkcji 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w zależności od 
kategorii ruchu podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Materiały  do warstwy podbudowy  z betonu asfaltowego 

Materiał 
Kategoria ruchu 

 KR3÷4  

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 

  16 22     

Granulat asfaltowy GRA o 
wymiarze U, [mm] 

  22,4 31,5     

Lepiszcze asfaltowe  50/70 
 

 

Kruszywa mineralne Tabele 6-10 wg WT1-2014[70] 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23]. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 

technicznych.  
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [23] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20]  50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [21]  46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [68]  230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [24] 

  
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [28] 

  
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [20]  50 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [21]  48 

8 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [21]  9 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

9 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [25]  -8 

10 Indeks penetracji - PN-EN 12591[23]  Brak 
wymagań 

11 Lepkość dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596[27]  Brak 
wymagań 

12 Lepkość kinematyczna w 135°C mm
2
/s PN-EN 12595[26]  Brak 

wymagań 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w 
okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości:  

– asfaltu drogowego 50/70: 180°C, 
W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania 

składników i poprawienia urabialności mma dopuszcza się zastosowanie asfaltu spienionego.  



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            121 

 

2.4. Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i 
WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W mieszance mineralno-
asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego lub kruszywo 
łamane.  

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 
metamorficznych lub osadowych. 
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 
kruszonych żwirów i piasków.  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [70],  wg tablic poniżej. 
a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5]; kategoria 
nie niższa niż: 

 GC85/20  

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii: 

 G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 
kategoria nie wyższa niż: 

 f2  

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] lub 
według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa 
niż: 

  
FI30 lub SI30  

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 
niż: 

 C50/30 

 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2 [12], badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wyższa niż: 

 
 

 
LA40 

 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 
 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 
 

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18], 
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 
kategoria nie wyższa niż: 

  
F4 

 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

  
SBLA 

 

11 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

 
deklarowany przez producenta 

 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

  
mLPC 0,1 

 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powie-trzem według PN-EN 
1744-1 [22],       p. 19.1: 

wymagana odporność 
 

14 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1[22], p. 19.2: 

wymagana odporność 
 

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22] 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

  
V6,5 

 

 

b) Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno 
spełniać wymagania podane w tablicy  5 . 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 
podbudowy  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5], 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
niż, według kategorii: 

 
GTC20 
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3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 
kategoria nie wyższa niż: 

3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-
EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

c) Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno 
spełniać wymagania podane w tablicy  6 . 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 
podbudowy  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności  
od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5], 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
niż według kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 
kategoria nie wyższa niż: 

16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-
EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

 ECS30  

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

d) Kruszywo o ciągłym uziarnieniu  do podbudowy  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w 
tablicy  7 . 

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu do podbudowy  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; kategoria 
nie niższa niż: 

 GA85  

2 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5]; 
kategoria nie wyższa niż: 

 f16  

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; 
kategoria nie wyższa niż: 

 MBF10  

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3[6] lub 
według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa 
niż: 

  
FI30 lub SI30  

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 
niż: 

  
C50/30  

6 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2 [12], badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wyższa niż: 

  
LA40 

 

7 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 
 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], deklarowana przez producenta 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            123 

 

rozdział 7, 8 lub 9:  

9 
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 [13] 

deklarowana przez producenta 
 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [18], 
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 
kategoria nie wyższa niż: 

  
F4 

 

11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

  
SBLA 

 

12 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 
0/2 wydzielonego z kruszywa o drobnym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

  
ECS30 

 

13 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

 
deklarowany przez producenta 

 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

 
 

 
mLPC 0,1 

 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-cowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1[22], p. 19.1: 

 
wymagana odporność 

 

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-cowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1 [22], p. 19.2: 

 
wymagana odporność 

 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22], 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

  
V6,5  

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu jako jeden ze składników mieszanki 
mineralnej; dla KR3 ÷ KR7 nie dopuszcza się, aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu stanowiło 100% 
zaprojektowanej mieszanki mineralnej. 
e) Do podbudowy z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający 

wymagania podane w tablicy 8. 
Tablica 8. Wymagane właściwości wypełniacza*) do podbudowy  z betonu asfaltowego 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49] 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa niż: 1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 
[55], wymagana kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-
EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym 
wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [56], wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z pkt.5 
PN-EN 13043 [49]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria 
zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70.  

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych 
w urządzenia do aeracji. 
2.5. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [37], metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
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2.6. Granulat asfaltowy 
2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 9. 
Tablica 9. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Podbudowa  

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01 

Właściwości lepiszcza 
odzyskanego w granulacie 
asfaltowym

a) 

PIK Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 
70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 
przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1 
mm 

Jednorodność Wg tablicy 11 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 
mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 
właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2. normy PN-EN 13108-8 [52] 

Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],  powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 10.  
Tablica 10. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obce
a) 

Kategoria 

Grupa 1 
[%(m/m)] 

Grupa 2 
[%(m/m)] 

PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a)materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pkt.4.1. normy PN-EN 13108-8[52] 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D mieszanki 
mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu 
należy, zgodnie z PN-EN 13108-1[50], załącznik a,             pkt A.3,  stosować następujące równanie: 

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 
TPiKmix  - temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu 

asfaltowego, [°C], 
TPiK1       -  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2        -  średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b       - udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 
2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego  

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego 
udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu 
wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego. 

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości 
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, 
dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w 
tablicy 11. 
Tablica 11. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości 

 
Właściwość 

Dopuszczalny rozstęp wyników badań (Troż) partii 
granulatu asfaltowego do zastosowania w 
mieszance mineralno-asfaltowej przeznaczonej do 
warstwy podbudowy 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,2 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 10,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 18,0 

2.6.3. Deklarowanie właściwości w granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10), nie dopuszcza się do 

stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować, 
– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnią temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego, 
– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d. 
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Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa w 
danej mieszance mineralno-asfaltowej.  

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie 
udokumentowanego wcześniej zastosowania.  
2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli 
spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. 
Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego 
dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa zgodnie z tablicą 12. Jeżeli 
granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy 15. Pole 
szare w tablicy oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek efektywności suszarki i otaczarki.   

Tablica 12. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego 

 
Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z 

tablicą 13 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w 
zbiorniku magazynowym (roboczym) (patrz pkt 2.3).  
Tablica13. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego 

Udział 
granulatu 

asfaltowego 
M[%] 

Wilgotność granulatu asfaltowego [%] 

1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości pary 
wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w 
ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań podanych 
powyżej oraz spełniania właściwości mma. 
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się 
stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [65] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [63] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [72] 
punkt 5.1, tablica 2 i tablica 3. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków 
powinny być deklarowane.  
Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. 

Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:  
- Normy Europejskiej, 
- europejskiej aprobaty technicznej, 
- specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 
asfaltowych.   

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 
połączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 
układania.   

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-
4 [51], załącznik B.  
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [53], załącznik C oraz normami powiązanymi.  

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 14.  
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 15, w zależności od kategorii ruchu jak i 

zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.  
Tablica 14. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

podbudowy dla ruchu KR4 [71] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

  AC16P 
KR3-KR7 

AC22P 
KR3-KR7 

 

Wymiar sita #, [mm]     od do od do   

45     - - - -   

31,5     - - 100 -   

22,4     100 - 90 100   

16     90 100 65 90   

11,2     65 85 - -   

8     50 76 42 68   

2     25 50 15 45   

0,125     5 12 4 12   

0,063     4,0 8 4 8   

Zawartość lepiszcza, 
minimum

*) 
  Bmin4,2 Bmin4,0  

*)
 Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza 

rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. 
Bmin6.5=6,5%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m

3
. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana wartość 
należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

Α=2,650/ ρα 

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru 
 

ρ= 
 P1 + P2 + ...Pn  

 P1 
+ 

P2 
+ ... 

Pn  

  1 2 n 
Gdzie: 
P1 + P2 + ...Pn  - procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

1 + 2 + ...n   - gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

2.11. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy  15.  
Tablica 15. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷ 

KR4  [71] 
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Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 

 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

a)c)
 

 
C.1.20, 

wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [40], 
metoda B        

w powietrzu,  
PN-EN 13108-20,  
D.1.6 [53], 60°C,  

10 000 cykli 

WTSAIR,0,30 

PRDAIR 9,0 

WTSAIR,0,3 

PRDAIR 9,0 

Wrażliwość na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [38], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C 
b)

 

ITSR70 ITSR70 

a)
  grubość płyty: AC16P 80mm, 

b)  
ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2016 [71] w załączniku 1, 

c)
 procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek podano w WT-2 2016 [71] 

w załączniku 2. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,   
Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  
Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe 
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, 
jak i na wyjściu z mieszalnika. 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
c) skrapiarka, 
d) walce stalowe gładkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych [74] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi, w zależności 
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
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wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16P), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami 
specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:  
– 50/70: 135°C±5°C, 

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera, 
do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.   

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to 
należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 
laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 
stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały 
wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści do 
produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-
21 [54].  
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w pkcie 2.2. 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
podanej w tablicy 16. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 16. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [71] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 
asfaltowe zawiera taki środek. 

Sposób i czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie 
otoczone lepiszczem i aby dodatki wmieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania materiałów 
do mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej mieszanki. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 

– zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
– zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
– zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
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Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w 
postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich 
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej 
na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki 
w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian.  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni 
(sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas 
transportu na budowę. 
5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy 17. 
Tablica 17. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-

metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

podbudowy [mm] 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do 
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewam i drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach 
próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując 
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać 
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 
6.   
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [43]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co 
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
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– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 

wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m

2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak dobrane, 

aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość  
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod względem 
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 
nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed 
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 18. 
Tablica 18. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m

2 
] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,5
1) 

 
0,7 - 1,0

2) 
 

1)
 zalecana emulsja o pH >4 

2)
 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 
poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) 
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy asfaltowej jest większa niż największa dopuszczalna 
grubość warstwy technologicznej, to warstwę podbudowy można układać w dwóch warstwach technologicznych. 
W takim przypadku należy spełnić wymagania dotyczące szczepności warstw podane w Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 2014, w pkcie 9.9.d.   

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.  
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych.  Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego  gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.  

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 19. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 
razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie 
rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, 
aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym przypadku 
zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy podbudowy, to należy ją powierzchniowo uszczelnić w 
celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków odladzających. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  
Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed 
przystąpieniem  

do robót 

w czasie robót 
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Warstwa podbudowy +5 +5 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne 
5.9.1. Wymagania ogólne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 
– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 
należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne 
między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem 
siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
5.9.2. Złącza 

5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”  
Do tej metody należy używać rozkładarek pracujących obok siebie. Wydajności wstępnego 

zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna 
zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można 
zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami 
nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy 
pas.  
5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna. Można to uzyskać przez 
odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. 
5.9.2.3. Zakończenie działki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w układania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 
ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 
fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 
pktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 
5.9.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7.  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.7.  

5.10. Krawędzie  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy 
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy 
pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m

2
.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby 

krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna 
po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest 
uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości 
co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstw, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy na 
wyższą. W tym celu należy: 
– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości równej 

co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 
– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
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 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.   
6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 
[53] załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej 
sytuacji wymagających powtórzenia badania typu, należy je ponownie wykonać i przedstawić do 
akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 
a) informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości, 

b) informacje o składnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 
– wypełniacz: źródło i rodzaj, 
– dodatki: źródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 20, 

Tablica 20. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcję 

Lepiszcze  
(PN-EN 12591 [23], PN-
EN 13924-2[64], PN-EN 
14023 [65]) 

Penetracja lub 
temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 
PN-EN 1427 [21] 

 
1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [57] 1 

Wypełniacz  
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [17] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy**) Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 [30] 1 

Penetracja 
odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 
12697-4 [33] oraz PN-EN 1426 
[20] 

1 

Temperatura 
mięknienia lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 
12697-4 [33] oraz PN-EN 1427 
[21] 

 
1 

gęstość PN-EN 12697-5 [34] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],  
**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym 

dodatku stosuje się minimum wymagań. 
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w 
wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21. 
Tablica 21. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[30] 
PN-EN 12697-39 [45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 
VMA przy wyma-ganej zawartości wolnych 
przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8[36] 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 
12697-6 [35], metoda B, w stanie 
nasyconym powierzch-niowo suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [34], 
metoda A w wodzie 

 
 

1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [38] 1 
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Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojekto-wanego do maksymalnego obcią-
żenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [40] 
mały aparat, metoda B w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 
1 

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 
cztero-punktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [41] Załącznik D 1 

Odporność na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [48] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu 
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących 
właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na 
ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, 

gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana 
właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest 
konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy – Inżyniera). 

– dodatkowe, 
– arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w 

ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [54]. 
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 

– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 
dodatków),  

– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.3.2.2.  Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.5. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [39]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3.  Badania kontrolne Zamawiającego 
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 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki 
do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 
jest następujący:  
- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 

dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

a)
: 

- uziarnienie, 
- zawartość lepiszcza, 
- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 
- wskaźnik zagęszczenia 
- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
- równość podłużna i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
- zawartość wolnych przestrzeni, 
- złącza technologiczne, 
- szerokość warstwy, 
- rzędne wysokościowe, 
- ukształtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy. 
a)

   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 
6.3.4.  Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu 
produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  
6.3.5.  Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 
mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm           15 kg. 
  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.4. 
6.3.6.  Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 
próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.3. 
6.3.7.  Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 
obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7. 
6.4.  Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że STWIORB lub dokumentacja projektowa 
podają inaczej.  
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6.4.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 22, w zależności od 
liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 

badań zawartości kruszywa   

 
Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3  
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

≥20 

<0,063 mm [%(m/m) –  
mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) –  
mieszanki drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki 
gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] -  mieszanki 
drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    +5 -6,7   
+4,7 

-5,8   
+4,5 

-5,1   
+4,3 

-4,4   
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 +5,0 -7,6 +5,0 -6,8 
+5,0 

-6,1 
+5,0 

-5,5 +5,0 ±5,0 

6.4.2.  Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zależności 
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 23). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 23. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8
a) 

od 9 do 19
a) 

≥20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do 
obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki 
dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego 
wyniku badania 

 
6.4.3.  Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura pięknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 24. 
Tablica 24. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia, °C 

Asfalt 50/70 63 

6.4.4.  Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w pkcie 
2.10 o więcej niż 2,0% (v/v). 
6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 
podano w tablicy 19.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 
dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 
temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 
należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 12697-13 [39].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 
rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, 
prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5. Wykonana warstwa 
6.5.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  
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Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 25. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [35]. 
Tablica 25. Właściwości warstwy AC  

Warstwa   
Typ i wymiar 

mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

Podbudowa AC 16 P, KR1-
KR7 

≥ 98 3,0÷8,0 

   

   

 
Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 

rozpoczęte 6000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).  
 6.5.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [44] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 26. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te 
same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 26. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1 – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m

2
  lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m
2
 

lub 

≤ 10 

2  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym 
oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 
6.5.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją        0,5%.   
6.5.4. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz 
placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 
planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady 
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [75]. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 
odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [75]. 
6.5.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
6.5.7. Rzędne wysokościowe  
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Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
6.5. 8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.5.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie 
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.7. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

(ACP). 
8. Odbiór robót 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB                  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
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10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWIORB) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

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

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

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

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

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

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

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą 

próżniowej kapilary 
28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 
30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 
obrotowa 

33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu -- Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

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

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

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

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

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

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
metodą spalania 

46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie 
asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

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

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA 
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt 

asfaltowy 
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 
 

55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

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

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

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  
64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1: 
2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 
Polskiej Normy 
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65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

65a. PN-EN 
14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

67. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

70.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 
września 2014 r. 

71.  WT-2 2016 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
72.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
73.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
10.4. Inne dokumenty 

74.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z późniejszymi zmianami) 

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

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.05.02.00 Nawierzchnia  z mieszanki niezwiązanej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.05.02.00 „Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej” odnosi się do wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni  z mieszanki niezwiązanej, która zostanie wykonana w ramach 
zadania:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać  rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed zamknięciem przetargu będzie mieć 
zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni  z mieszanki niezwiązanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana 
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym. 
1.4.2. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego, nawierzchni gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana, może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,  
z recyclingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni  są kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  
i woda. 
2.2.3. Kruszywo 
Do nawierzchni należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie 
kruszywa o jasnej barwie. 
Dostarczone kruszywo do mieszanki powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242 oraz być 
oznakowanie znakiem CE lub B. 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej z kruszywa do nawierzchni powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 do nawierzchni 

Sito o boku oczka 
kwadratowego, mm 

Rzędne krzywych granicznych 
Mieszanka mineralna 
od 0 do 31,5 mm 

Przechodzi przez  

31,5 90-100 

16,0 47-87 

2,0 15-75 

0,063 0-15 

 
Kruszywo do nawierzchni powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej 

Lp. Właściwości Nawierzchnia 0/31,5 
 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
kategoria nie niższa niż: 

GC80/20 
GF80 
GA75 

2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1, odchylenie nie większe 

GTC20/15 
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niż wg kategorii 

3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1, odchylenie 
nie większe niż wg kategorii 

GTF10 
GTA20 

4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
lub maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
FI50 

SI55 

5 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3 

6 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
w kruszywie grubym 
w kruszywie drobnym 

 
fDeklarowana 

7 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wyższa niż 

LA40 

8 Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MDE Deklarowana 

9 Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

10 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, WcmNR WA24Deklarowana 

11 Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR 

12 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

13 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1  

Brak rozpadu 

14 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 

Brak rozpadu 

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

16 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich, jak drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

17 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie więcej niż 

SBLA 

18 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż 

F4 

Mieszanka kruszywa powinna spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla mieszanki kruszywa do nawierzchni 

Lp. Właściwości Nawierzchnia  0/31,5 
 

1 Uziarnienie 0/31,5 

2 Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż UF15 

3 Minimalna zawartość pyłów LF8 

4 Zawartość nadziarna , kategoria nie wyższa niż OC90 

5 Wymagania wobec uziarnienia wg tablicy 1 

9 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii 
– porównanie z deklarowaną przez producenta wartością 

Brak wymagań 

10 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych 
– różnice w przesiewach 

Brak wymagań 

11 Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż SE40 

12 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) , kategoria nie wyższa niż 

LA40 

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

Deklarowana 

14 Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa niż 

F4 

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

80 

16 Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,0; współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 

Brak wymagań 

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

80-100 

 1) zgodnie z Dokumentacją projektową 
2.2.4. Woda 
Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 nie zawierająca składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczanie mieszanki. 
Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, 
np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
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2.2.5. Składowanie kruszyw 
Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone  
i odwodnione. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę 
(mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba 
że producent kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu 
i odpowiedniej wilgotności), 

 równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 

 walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 

 przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego 
i kontrolowanego dozowania wody, 

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułożenia konstrukcji nawierzchni z kruszywa niezwiązanego (mieszanki). 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 ułożenie nawierzchni (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

 roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

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

 usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd. oraz ewentualnie splantować 
istniejące podłoże, 

 zgromadzić wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do rozpoczęcia robót. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, podłoże powinno być oczyszczone  
z wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości nawierzchni. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach  
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować mieszankę kruszywa przeznaczoną do wbudowania w nawierzchnię. 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            144 

 

Uziarnienie mieszanki niezwiązanej powinna spełniać wymagania przedstawione w tablicy 1. 
5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż w PN-S-02205 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Do 
zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości zbliżonej do 
szerokości utwardzonej nawierzchni.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją -
20%, +10%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
 5.7. Roboty wykończeniowe 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 wyrównanie poziomu nawierzchni, 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 4.  
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
Dokumentacją projektową 

1 raz 

2 Roboty przygotowawcze 1 raz 

3 Przygotowanie podłoża bieżąco 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa bieżąco 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
kruszywa 

bieżąco 

6 Wykonanie robót wykończeniowych ocena ciągła 

6.4. Badania po zakończeniu robót 
Wykonana nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej powinna spełniać następujące wymagania: 

 szerokość nawierzchni może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +5 cm i -2 cm, 

 nierówności nawierzchni w przekroju podłużnym i poprzecznym nie mogą przekraczać 8 mm, 

 spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 

 różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +2 cm, -1 cm, 

 grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%. 
Częstotliwość badań określa tablica 5. 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów po zakończeniu robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

1 Szerokość nawierzchni co 50-70 m 

2 Nierówności nawierzchni co 50-100 m 

3 Spadki poprzeczne co 50-100 m 

4 Różnice wysokościowe co 30-50 m 

5 Grubość nawierzchni co 50-100 m 

Nierówności nawierzchni należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanej nawierzchni. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8 STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  1 m

2
 nawierzchni z mieszanki niezwiązanej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie  podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 przygotowanie i dostarczenie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego, 

 wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem według 
wymagań Dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu, 

 uporządkowanie terenu. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
 
 PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
 PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
 PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

i podłoża przez obciążenie 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-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką 

 PN-EN 933-1 
 

 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania 

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

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

 PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

 PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

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

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

 PN-EN 1097-6  
 

 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

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

 PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
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atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

 PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 
badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczenie aparatem 
Proctora 

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

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

 PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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D.05.02.01 Warstwa wiążąca z beton asfaltowego AC 16 W 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.05.02.01 „Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W” odnosi się do wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe 2016 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [54]. 
 Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu 
KR3-4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o 
wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D
1)

,  mm 

KR 3-4 AC16W 
1) 

Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
Uwaga: niniejsza STWIORB nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim 

module sztywności.   
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 

odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym 

tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [73]. 
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 

0,063 mm. 
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 

kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.14. Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości jako materiał 

składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorąco. 
1.4.15. Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania 

warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z 
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany), 

MOP - miejsce obsługi podróżnych, 
ZKP - zakładowa kontrola produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej 

Rodzaje stosowanych materiałów do betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej i wiążącej w 
zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Materiały  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Materiał Kategoria ruchu 

 KR3 ÷ KR4  

Mieszanka mineralno-asfaltowa o 
wymiarze D, [mm] 

 
  

16 
   

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 
[mm] 

 
  

22,4 
   

Lepiszcze asfaltowe  PMB 25/55-60  

Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2014 [70] 

a)Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej dróg KR1 do KR4 przy spełnieniu wymagań tablicy 14 

2.3. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować,  polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [65a]. Polimeroasfalty  powinny spełniać 
wymagania podane  w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023/Ap1 

[65a] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed-
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60  

wyma-
ganie 

klasa   

Konsystencja w 
pośrednich 
tempe-raturach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 
[19] 

0,1 
mm 

25-55 3   

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyjnyc
h 

Temperatura  
mięknienia 

PN-EN 1427 
[20] 

°C ≥ 60 6   

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
[61]      PN-EN 

13703 [62] 
J/cm

2
 

≥ 2 w 
10°C 

6 
  

Rozciąganie 
bezpośrednie  w 5°C 
(rozciąganie 100 
mm/min) 

PN-EN 13587 
[59]      PN-EN 

13703 [62] 
J/cm

2
 NPD

a 
0 

  

Wahadło Vialit 
(metoda uderzenia) 

PN-EN 13588 
[60] 

J/cm
2
 NPD

a 
0 

  

Stałość 
konsystencji 
(Odporność  
na starzenie wg 
PN-EN 12607-1 
lub  -3 [28] [29] 

Zmiana masy 
PN-EN 12607-

1[28] 
% ≤ 0,5 3   

Pozostała penetracja 
PN-EN 1426 

[19] 
% ≥ 60 7   

Wzrost temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[20] 

°C ≤ 8 2   

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592 [69] 

°C ≥ 235 3   

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 
[24] 

°C ≤ -10 5   

Nawrót sprężysty w 
25°C 

PN-EN 13398 
[57] 

% ≥ 60 4   

Nawrót sprężysty w 
10°C 

  NPD
a
 0 
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Zakres plastyczności 
PN-EN 14023 

[65] Punkt 
5.1.9 

°C NPD
a 

0 
  

Stabilność 
magazyno-wania. 
Różnica tempe-ratur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[58] 

PN-EN 1427 
[20] 

°C ≤ 5 2   

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399 
[58] 

PN-EN 1426 
[19] 

0,1 
mm 

NPD
a
 0   

Spadek temperatury 
mięknienia po sta-
rzeniu wg PN-EN 
12607-1lub-3 [28] 
[29] 

PN-EN 12607-
1 [28] 

PN-EN 1427 
[20] 

°C TBR
b
 1   

Nawrót sprężysty w 
25°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub   
 -3 [28] [29] 

PN-EN 12607-
1 [28] 

PN-EN 13398 
[57] 

% 

≥ 50 4   

Nawrót sprężysty w 
10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub   
 -3 [28] [29] 

NPD
a
 0   

a
 NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w 
okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości:  
– polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 

W celu ograniczenia ilości emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia temperatury mieszania 
składników i poprawienia urabialności mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza się zastosowanie asfaltu 
spienionego. 
2.4. Kruszywo  

 Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. W 
mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i 
niełamanego lub kruszywo łamane.  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 
metamorficznych lub osadowych. 
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 
kruszonych żwirów i piasków.  

Wymagania dla kruszyw według WT-1 Kruszywa 2014 [70]  są podane w tablicach poniżej.  
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania 

podane w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu 

asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa  KR3÷KR4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[5]; kategoria 
nie niższa niż: 

 
GC90/20

  

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii: 

 G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 
kategoria nie wyższa niż: 

 f2  

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] lub 
według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa 
niż: 

 FI25 lub SI25  

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 

 C50/10  
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według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 
niż: 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2[12], badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wyższa niż: 

 LA30  

7 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

 
deklarowana 

przez 
producenta 

 

8 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

 
deklarowana 

przez 
producenta 

 

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [17], 
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16; 
kategoria nie wyższa niż: 

  
F2 

 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: 

  
SBLA 

 

11 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

 deklarowany 
przez 

producenta 

 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [21], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

  
mLPC 0,1 

 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielko-piecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1 [21], p. 19.1: 

 
wymagana 
odporność 

 

14 Rozpad żelazowy żużla wielko-piecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-
1[21], p. 19.2: 

 
wymagana 
odporność 

 

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [21], 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

  
V3,5  

 
b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu 

asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  5.  
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności  
od kategorii ruchu 

KR3  KR4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 
kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 
wyższa niż: 

3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [9], 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 
9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu 
asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  6.  

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do 
warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

 KR3  
KR4 

 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

 
GTC20 

 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 
wyższa niż: 

16 
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4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [9], 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

 ECS30  

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 
9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
[21], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
d)  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować 

wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 7. 
Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności  
od kategorii ruchu 

KR3  KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 20  
wg PN-EN 13043 [49] 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie wyższa 
niż: 

1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [13], wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 
[55], wymagana kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [21], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-
EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [56], 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z pktem 5 
PN-EN 13043 [49]. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria 
zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70.  

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych 
w urządzenia do aeracji. 
2.5. Środek adhezyjny  

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
2.6. Granulat asfaltowy 
2.6.1. Właściwości granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 8.  
Tablica 8. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wiążąca 

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01 

Właściwości lepiszcza 
odzyskanego w granu-lacie 
asfaltowym

a) 

PIK Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 
70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 
przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10 × 0,1 
mm 

Jednorodność Wg tablicy 11 

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 
mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 
właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8 [52] 
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Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],  powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 9. 
Tablica 9. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obce
a) 

Kategoria 

Grupa 1 
[%(m/m)] 

Grupa 2 
[%(m/m)] 

PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 

<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [52] 

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od  wymiaru D mieszanki 
mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego asfaltu 
należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [50], załącznik a,            pkt A.3,  stosować następujące równanie: 

TPiKmix = α · TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z dodatkiem granulatu 

asfaltowego, [°C], 
TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2     –  średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 
a i b   – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1 
2.6.2. Jednorodność granulatu asfaltowego  

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu procentowego 
udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu 
wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.  

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości 
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, 
dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu asfaltowego podano w 
tablicy 10.  
Tablica 10. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości 

 
Właściwość 

Dopuszczalny rozstęp wyników badań 
(Troż) partii granulatu asfaltowego do 

zastosowania w mieszance 
mineralno-asfaltowej przeznaczonej 

do warstwy wiążącej 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 

2.6.3. Deklarowanie właściwości  granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza się 

do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można udokumentować i zadeklarować, 
– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia lepiszcza odzyskanego, 
– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania określone dla kruszywa w 
danej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na podstawie 
udokumentowanego wcześniej zastosowania.  
2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, jeżeli 
spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. 
Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego 
dozowania granulatu asfaltowego podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablicą 11. Jeżeli 
granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze podnieść o korektę z tablicy 14. Pole 
szare w tablicy oznacza niepożądaną wilgotność oraz duży spadek efektywności suszarki i otaczarki.   
Tablica 11. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu asfaltowego 
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Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę produkcji mma zgodnie z 

tablicą 12 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna najwyższa temperatura lepiszcza asfa ltowego w 
zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.  
Tablica 12. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego 

Udział 
granulatu 

asfaltowego 
M[%] 

Wilgotność granulatu asfaltowego [%] 

1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 
Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu na duże ilości pary 

wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  
Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego ogrzewania) w 

ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania spełnienia wymagań podanych 
powyżej oraz spełniania właściwości mma.  
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza się 
stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych, tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [65] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [63] i WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [72]. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków 
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powinny być deklarowane. Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. 
Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:  

– Normy Europejskiej, 
– europejskiej aprobaty technicznej, 
– specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 

asfaltowych.  
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 

połączeniu z dowodami w praktyce. 
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 

układania.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-

4 [51], załącznik B.   
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [53] załącznik C oraz normami powiązanymi.   

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 13.   
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicach 14 w zależności od kategorii ruchu jak i 

zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 
Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR7  [71] 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

  AC16W 
KR3-KR4 

 

Wymiar sita #, [mm]     od do   

31,5     - -   

22,4     100 -   

16     90 100   

11,2     70 90   

8     55 80   

2     25 50   

0,125     4 12   

0,063     4,0 10,0   

Zawartość lepiszcza, 
minimum

*)   Bmin4,6  

*)
 Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza 

rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. 
Bmin6.5=6,5%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m

3
. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana wartość należy 
pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

Α=2,650/ ρα 

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru 
 

ρ= 
 P1 + P2 + ...Pn  

 P1 
+ 

P2 
+ ... 

Pn  

  1 2 n 
Gdzie: 
P1 + P2 + ...Pn  - procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

1 + 2 + ...n   - gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

2.11. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach  14.  
Tablica 14. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla 

ruchu KR3 ÷ KR4  [71] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [53] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [36], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

a)c) 
C.1.20, wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu [40], PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C,            10 000 

cykli [53] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [38], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra-żania, 
badanie w 25°C 

b)
 

ITS80 
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a)
 Grubość płyty: AC16, AC22  60mm, 

b)
  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2016 [71] w załączniku 1, 

c)
 Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-2 2016 w 

załączniku 2. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].  
Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe 
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, 
jak i na wyjściu z mieszalnika, 

b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
c) skrapiarka, 
d) walce stalowe gładkie,  
e) lekka rozsypywarka kruszywa, 
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
g) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
h) sprzęt drobny. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych [74], wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.  

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności 
od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC16W), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami 
specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:  
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– PMB 25/ 55-60: 145°C±5°C.  
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera, 

do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.   
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to 

należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   
Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 
stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały 
wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści do 
produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-
21 [54].  
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w pkcie 2.2.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 15. W tej tablicy 
najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 
dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 
asfaltowe zawiera taki środek. 
Tablica 15. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [71] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

PMB 25/55-60 wg wskazań producenta 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w 
postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich 
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej 
na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki 
w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  
MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj 
izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas transportu na budowę. 
5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [75].  

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
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 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do 
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach 
próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując 
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać 
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 
6.   
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [43]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co 
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 
– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 
wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m

2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak dobrane, 

aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość  
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod względem 
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 
nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m

2
, 

przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
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– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; jeśli mieszanka 
ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) 
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.  

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5
o
C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 16. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 
razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie 
rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, 
aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Jeżeli w wyjątkowym przypadku 
zachodzi konieczność pozostawienia na zimę warstwy wiążącej lub wyrównawczej, to należy ją powierzchniowo 
uszczelnić w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i ewentualnie środków 
odladzających.  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 

wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed 
przystąpieniem  

do robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca +5 +5 

Warstwa wyrównawcza +5 +5 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne 
5.9.1. Wymagania ogólne  

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako: 
– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 
– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.  
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 
należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne 
między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem 
siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie 
poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piłą.  
5.9.2. Złącza 

5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”  
Do tej metody należy używać rozkładarek pracujących obok siebie. Wydajności wstępnego 

zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna 
zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można 
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zapewnić przez zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami 
nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy 
pas.  
5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa lecz powinna być skośna. Można to uzyskać przez 
odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy.  

Na krawędzi pasa warstw wiążącej  należy nanieść materiał do złączy wg pktu 2.5, w ilości co najmniej 
50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

Na krawędź pasa warstw wiążącej  nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia 
międzywarstwowego wg pktu 2.6.  
5.9.2.3. Zakończenie działki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w układania pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 
ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 
fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 
pktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 
5.9.3. Spoiny  

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy wiążącej z urządzeniami w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi.  

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.6.  
5.10. Krawędzie  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy 
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy 
pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m

2
.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby 

krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna 
po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest 
uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości 
co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy 
na wyższą. W tym celu należy: 
– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości równej 

co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 
– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 
przydatność do przewidywanego celu.   
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [53] 
załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 
a)  informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości, 

b)  informacje o składnikach: 
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– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 
– wypełniacz: źródło i rodzaj, 
– dodatki: źródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 17. 

Tablica 17. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze  
(PN-EN 12591 [22], PN-
EN13924-2 [64],  
PN-EN 14023 [65]) 

Penetracja lub tem-
peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [19] lub 
PN-EN 1427 [20] 

1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [57] 1 

Wypełniacz  
(PN-EN 13043 [49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

Granulat asfaltowy
**)

 Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 [29] 1 

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 
12697-4 [33] oraz PN-EN 1426 
[19] 

1 

Temperatura mięknienia 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 [32] lub PN-EN 
12697-4 [33] oraz PN-EN 1427 
[20] 

1 

gęstość PN-EN 12697-5 [34] 1 

*)    dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],  
**) sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy małym procentowym 

dodatku stosuje się minimum wymagań. 
c)  informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 

– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w 
wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18. 
Tablica 18. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1[29] 
PN-EN 12697-39 [45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 
VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [36] 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 
12697-6 [35], metoda B, w stanie 
nasyconym powierzch-niowo suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [34], 
metoda A, w wodzie 

 
 

1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [38] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do maksymalnego 
obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [40], 
mały aparat, metoda B, 

w powietrzu, 
przy wymaganej temperaturze 

 
1 

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1 

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 
czteropunktowym zginaniu  

PN-EN 12697-24 [41], załącznik D  
1 

Odporność na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [48] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [46] 1 

 
Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z następujących właściwości: 
kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na śc ieranie lub 
kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 
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 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, 

gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana 
właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest 
konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu.  
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 

– dodatkowe, 
– arbitrażowe. 

6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w 
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [54]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy   

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.5. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [39]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiającego 

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki 
do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 
jest następujący:  
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 

dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

a)
: 

– uziarnienie, 
– zawartość lepiszcza, 
– temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
– gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
– pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
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– wskaźnik zagęszczenia 
– grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
– równość podłużna i poprzeczna, 
– spadki poprzeczne, 
– zawartość wolnych przestrzeni, 
– złącza technologiczne, 
– szerokość warstwy, 
– rzędne wysokościowe, 
– ukształtowanie osi w planie, 
– ocena wizualna warstwy. 
a)

  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki. 
6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu 
produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 
mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 
  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.3. 
6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 
próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2. 
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 
obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.6. 
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że STWIORB lub dokumentacja projektowa 
podają inaczej.  
6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 19, w zależności od 
liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 

badań zawartości kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 

1 2 od 3do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki 
gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki 
drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki 
gruboziarniste 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki 
drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

> 2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    
+5 

-6,7   
+4,7 

-5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4    
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 
+5,0 

-7,6  
+5,0 

-6,8  
+5,0 

-6,1  
+5,0 

-5,5  
+5,0 

±5,0 
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6.5.2.2. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zależności 
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 20). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8
a) 

Od 9 do 19
a) 

≥20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

b) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  
Temperatura mięknienia lepiszcza (polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej 

nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 21. 
Tablica 21. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura pięknienia °C 

PMB-25/55-60 78 

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w pkcie 
2.10 o więcej niż 1,5% (v/v). 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 
podano w tablicy 16.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 
dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 
temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 
należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 12697-13 [39].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 
rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, 
prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni 
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 22. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6  [35]. 
Tablica 22. Właściwości warstwy AC  

 
Warstwa  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

Wiążąca    

   

AC 16 W, KR3-KR7 ≥ 98 3,0÷7,0 

   

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 
rozpoczęte 6000 m

2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 
 6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [44] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 23. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te 
same wymagania jak do odcinka budowy. 
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 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 23. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
a)

 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m

2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 
1000 m

2
 lub 

2.  –  mały odcinek budowy  

 
≤ 10 

 
≤ 10 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z 
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją        0,5%.  
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna   
 Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz 
placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 
planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady 
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [75]. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 
odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [75]. 
6.5.4.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie 
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.7. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            165 

 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB                  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWIORB) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
 

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

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

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

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

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

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
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Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
17. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
18. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
20.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
25. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 
26. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą 

próżniowej kapilary 
27. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda destylacji 
28. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
29. PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 
30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
32. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka 
obrotowa 

33. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do 
destylacji frakcyjnej 

34. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

35. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

37. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa 
pomiędzy kruszywem i asfaltem 

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

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

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

41. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

42. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

43. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

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

45. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
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metodą spalania 
46. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 
oblodzeniu 

47. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 42: Zawartość części obcych w 
destrukcie asfaltowym 

48. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

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

50. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA 
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt 

asfaltowy 
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
54. PN-EN  

13108-21 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

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

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

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  
64a. PN-EN 13924-2: 

2014-04/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 
Polskiej Normy 

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

65a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

66. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

67. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

70.  WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 
września 2014 r. 

71.  WT-2 2016 Mieszanki mineralno-asfaltowe.  
72.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
73.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
10.4. Inne dokumenty 

74. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z późniejszymi zmianami) 

75. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 
późniejszymi zmianami) 
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej  
1. WSTĘP 
1.1Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach  
realizacji zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 

mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2 Zakres stosowania SST 

1.2.1 Jako część Dokumentów Kontraktowych STWIORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni rozbieralnej - z kostki kamiennej nieregularnej osadzanej w mokrej mieszance betonowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.2. Kamienna kostka brukowa – mały element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych 
między 50 a 300 mm, którego żaden wymiar powierzchni na ogół nie przekracza podwójnej grubości. Najmniejsza 
grubość nominalna wynosi 50 mm. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Kostkę kamienną drogowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1342. Dopuszcza się wyłącznie 
kamienną kostkę brukową z powierzchnią obrabianą. 
Dopuszczalne odchyłki: 

 od nominalnych wymiarów powierzchni elementu między dwiema powierzchniami obrabianymi: ± 5 mm, 

 od wymiaru nominalnego grubości między dwiema powierzchniami obrabianymi: ± 5 mm. 
Nie przewiduje się układania kostek kamiennych w kształcie wachlarza. 
Odchyłki od nierówności powierzchni nie powinny przekraczać 3 mm. 
2.2.2. Mrozoochronność 
Producent powinien zadeklarować odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie jak dla klasy 1 (oznaczenie 
znakiem F1) zgodnie z PN-EN 1343. Liczba cykli powinna wynosić 48. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 
12371. 
Uznaje się za spełnione wymaganie mrozochronności, jeżeli po badanie zmiany wytrzymałościowe na zginane są 
≤ 20% zgodnie z PN-EN 12372. 
2.2.3. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z PN-EN 1926 powinna wynosić min. 36 MPa i min. 32 MPa po badaniu na 
zamrażanie/rozmrażanie. 
2.2.4. Odporność na poślizg i poślizgnięcie. 
Odporność na poślizg i na poślizgnięcie zgodnie z załącznikiem C do PN-EN 1342 powinna wynosić co najmniej 
45. 
2.3. Materiały do mieszanki betonowej 

Do mieszanki betonowej należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na budowę 
kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności i być oznakowane znakiem CE lub B. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 
przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności.  
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanki betonowej 

Lp. Parametry kruszywa Jednostka Opis grupy 
uziarnienia 

Badanie 
wg normy 

0/4 mm 
(naturalne) 

1 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GF85 
 

PN-EN 933-1 

2 Pyły (analiza metodą fDeklarowana f10 PN-EN 933-1 
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„suchego przesiewania”) 

3 Jakość pyłów MBDeklarowana 0,2 PN-EN 933-9 

4 Nasiąkliwość WA24 
 

0,28 PN-EN 1097-6 

5 Trwałość a reaktywność 
alkaiczno-krzemionkowa 

% stopień 0 
 

PN-B-06714/46 

6 Wskaźnik piaskowy, nie 
niższy niż: 

- 85 PN-EN 933-8 

7 Chlorki %C 0,00%C PN-EN 1744-1 

8 Zawartość siarczanu 
rozpuszczalnego w kwasie 

ASDeklarowana AS0,2 PN-EN 1744-1 

9 Całkowita zawartość siarki % <1,0 PN-EN 1744-1 

10 Uwolnienia radioaktywności 
metali  ciężkich PAKs lub 

podobnych niebezpiecznych 
substancji 

Bq/kg F1max=1 
F2max=185 

Instrukcja ITB 
234/95 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I  klasy 
wytrzymałościowej 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, zgodnie z wymaganiami zawartymi w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 

dniach, MPa 
32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m ≤ 3,5 PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 

7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.4. Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa powinna posiadać klasę konsystencji S2, z dopuszczeniem S1. 
Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna być 
mniejsza od 3kg/m3. 
Ilość dodatków do betonu należy określać na podstawie badań wstępnych przeprowadzonych  
na mieszance betonowej o temperaturze od 15

o
C do 22

o
C. W badaniu wstępnym należy badać  

co najmniej 3 próbki pobranego z każdego z 3 zarobów. 
Maksymalna ilość popiołu lotnego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać warunek: 
- popiół lotny/cement ≤ 0,33 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I 42,5 dopuszcza się wartość współczynnika k=0,4. 
Maksymalna ilość pyłu krzemionkowego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać 
warunek: 
- pył krzemionkowy/cement ≤ 0,11 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I dopuszcza się stosowanie następujących wartości współczynnika k; 
- dla określonego współczynnika woda/cement ≤ 0,45: k=2,0, 
- dla określonego współczynnika woda/cement ≥ 0,45: k=1,0. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna wynosić od 4 do 6%. 
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna betonu (mieszanki betonowej po min. 28 dniach) na ściskanie 
oznaczona na próbkach: 
- walcowych: 20 N/mm2, 
- sześciennych:  25 N/mm2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-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 możliwością 
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 STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek powinno być wykonywane bez 
rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostka powinna być podawana i odbierana ręcznie. 
Kostkę kamienną można składować w stosach lub pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna 
przekraczać 1 m. 
4.2.2.  Transport kruszywa 
Kruszywo można 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 STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych należy zastosować krawężniki krawężniki kamienne odpowiadające 
wymaganiom określonym w STWiORB D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 
5.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.4.1. Układanie kostki nieregularnej 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.  
Deseń kostki przedstawi Inspektorowi do akceptacji Wykonawca. 
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót 
Nie należy układać kostki w temperaturze 0

O
C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 

w granicach od 0 do +5
O
C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie 

materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
5.4.3. Ubijanie kostki 
Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać 
dwukrotnie. 
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 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 można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie 
działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej 
umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
5.4.4. Wypełnienie spoin 
Mieszanka betonowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką kamienną. 
5.5. Pielęgnacja nawierzchni 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin 
i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem  
i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zależności od warunków 
atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego (ocena wizualna kostki, określenie wymiarów) oraz 
sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych podanych w pkt. 2.2. 
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. 
Wielkość partii nie powinna przekraczać 10 ton kostki. 
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych 
w liczbie: 

 do badania zwykłego: 20 sztuk, 

 do badania cech określonych w pkt. 2.2. : 5 sztuk. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, 
badanie pełne przeprowadza się na żądanie Inżyniera. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami STWiORB, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 2. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 2, całą partię należy uznać 
za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną 
z wymaganiami ST, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da 
wynik ujemny, całą partię należy 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. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
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 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin, 

 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki,  

 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie 
czy wiązanie odpowiada wymaganiom niniejszej STWiORB. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15-20 cm ubijaka o masie ok. 
25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się, co 100 m lub wg zaleceń Inżyniera, przez wykruszenie mieszanki 
betonowej na długości około 5-10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny i sprawdzenie przyczepności 
mieszanki betonowej do kostki. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanej nawierzchni lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać ±10mm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm  
i -2 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
6.4.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono 
w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Równość 

Wg wskazania inspektora nadzoru 

2 Spadki poprzeczne 

3 Rzędne wysokościowe 

4 Szerokość nawierzchni 

5 Grubość podsypki 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
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 należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone 
w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8.2. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wylanie mieszanki betonowej 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 prace porządkowe, 

 odwiezienie sprzętu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 1342 
 

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - 
Wymagania i metody badań 

PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1926 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

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

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

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

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw. 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie błękitem metylowym 

PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 
nasypowej i jamistości. 

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką. 

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

PN-EN 1744-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

 
 
10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja ITB  Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 
budowlanych. 
Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
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D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna STWiORB D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno” odnosi się do 
wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej, które zostaną 
wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi 
i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania robót wymienionych w pkt 1.1 związanych,  
z wykonaniem frezowania na zimno warstw nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z lokalizacją ustaloną  
w Dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i określeniami podanymi  
w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni 
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
1.4.2. Frezarka drogowa –maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
3.2. Dobór sprzętu 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Frezarka powinna 
być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia i zapewnić zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. 
Frezarka powinna być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na samochody. 
Należy stosować frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny 
z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, 
w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 
Wykonawca powinien używać tylko frezarek zaakceptowanych przez Inżyniera. Do uzyskania akceptacji sprzętu 
przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4. 
Do transportu sfrezowanego materiału należy stosować samochody samowyładowcze. Transport powinien być 
tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów i przy minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.2. Frezowanie nawierzchni 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości i szerokości zgodnej z Dokumentacją projektową oraz do 
pochyleń podłużnych i poprzecznych zgodnych z istniejącymi. 
Nawierzchnia powinna być frezowana z dokładnością ±5mm. 
Nierówności powierzchni po sfrezowaniu mierzone łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 8mm. Jeżeli  
w czasie robót ma być dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej części jezdni, to wówczas ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a) należy dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię 
b) wysokość podłużnych, pionowych krawędzi między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu nie może 
przekraczać 40mm 
c) krawędzie poprzeczne między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakończenie dnia roboczego 
powinny być klinowo ścięte. 
5.3. Składowanie 

5.3.1. Warunki ogólne 
Materiał z frezowania powinien być przewieziony na odkład, gdzie potem będzie wykorzystany do wbudowania 
jako destrukt w konstrukcję nawierzchni pobocza. 
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5.3.2 Lokalizacja 
Lokalizacja odkładu powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. Niezależnie od tego Wykonawca musi uzyskać 
zgodę właściciela terenu oraz odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego. 
O ile odkład zostanie zlokalizowany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, 
wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do 
tego miejscu obciążają Wykonawcę. 
5.3.3 Zasady wykonywania składowania 
Materiał odzyskany z nawierzchni, przeznaczony do recyklingu powinien być składowany w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, opadami atmosferycznymi i nadmiernym nasłonecznieniem. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
Materiał odzyskany z nawierzchni, przygotowany do produkcji, powinien być składowany w pryzmach  
o wysokości nie przekraczającej 1,5 metra. Nie należy dopuszczać do ruchu pojazdów po składowanym 
materiale. Do przemieszczania rozdrobnionego materiału odzyskanego z nawierzchni należy stosować ładowarki. 
Nie należy w tym celu stosować spycharek. 
Ilość i lokalizacja pryzm odzyskanego materiału powinna być dostosowana do wymagań, charakterystyki oraz 
typu sprzętu służącego do produkcji przetworzonej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonanie odkładów, 
a w szczególności ich wysokość, pochylenia oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
przez Inżyniera. 
Przed przewiezieniem materiału na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone 
w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiał uzyskany z frezowania nawierzchni nie wykorzystany na budowie pozostaje własnością Zamawiającego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2. Zakres kontroli 

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary określone 
w tabeli 1. 
Tabeli 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno. 
 

Lp. Właściwość Częstotliwość badań kontrolnych 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco wg dokumentacji projektowej 

 
6.3. Sprawdzenie równości podłużnej i poprzecznej 

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu, mierzone jak określono w pkt. 5 wynoszą 5 mm. 
6.4. Sprawdzenie spadków poprzecznych 

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z tolerancją ±0,5 %. 
6.5. Sprawdzenie szerokości frezowania. 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością +50 mm. 
6.6. Sprawdzenie głębokości frezowania. 

Głębokość frezowania powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji projektowej z dokładnością do ±5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2 
(metr kwadratowy) wykonanego frezowania. Obmiar robót odbywa się w obecności 

Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchni nie wykazanych 
w Dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru frezowania nawierzchni dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w STWiORB DMU-
00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót i ewentualnych 
uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Materiał uzyskany z frezowania nawierzchni nie wykorzystany na budowie pozostaje własnością Wykonawcy. 
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9.2. Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m
2
 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni. Cena jednostkowa 

obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie, 

 frezowanie nawierzchni, 

 wywiezienie sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Inżyniera na odległość do 50 km, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane  
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
2. PN-EN 13108-8:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 8: Destrukt asfaltowy 
3. PN-EN 13108-21:2008  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa kontrola 

produkcji 
 
Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.05.03.13  Nawierzchnia z mieszanki SMA  
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, w ramach zadania: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku  
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, wg PN-EN 13108-5 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 
[66], dostarczonej przez producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z  PN-EN 13108-
21 [49]. 

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D (patrz punkt 
1.4.4.) podano w tablicach 1 i 2. Mieszanki SMA stosowane do nawierzchni na obiektach mostowych zestawiono 
w tablicy 2.  
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem  

Warstwa Wyrób  KR3 ÷ KR4  

Ścieralna Mieszanki mineralno-
afaltowe 

 SMA 11  

*) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 
Tablica 2. Stosowane mieszanki SMA w nawierzchniach na obiektach mostowych 

Warstwa Wyrób Zalecenie 

Ścieralna Mieszanki mineralno-
asfaltowe 

SMA 11 

*) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym 

uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową. 
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren 

kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 

0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 

kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa (ang. stone mastic asphalt), 
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade) 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak 

nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych,  
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ZKP-   zakładowa kontrola produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować  polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [60] wraz załącznikiem krajowym [60a]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 3. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 3 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
Tablica 3. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

Materiał Kategoria ruchu 

KR4 

Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, 
[mm] 

SMA 11
 

Lepiszcza asfaltowe PMB 45/80-65 

a) zalecane, gdy wymagane jest zmniejszenie hałasu drogowego 
b) do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm 

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4.  
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) do stosowania w 

budownictwie drogowym w Polsce, wg PN-EN PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 [60a] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 

 45/80 – 65  

  wyma-
ganie 

klasa   

1 2 3 4   7 8   

Konsysten-
cja w poś-
rednich tem-
peraturach 
eksploata-
cyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 
1426 
[20] 

0,1 mm   45-80 4   

Konsysten-
cja  w wyso-
kich  tempe-
ratu rach 
eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 
1427 
[21] 

°C   ≥ 65 5   

Kohezja 

Siła rozcią-
gania (meto-
da z duktylo-
metrem, 
rozciąganie 
50 mm/min) 

PN-EN 
13589 

[56]      
PN-EN 
13703 

[57] 

J/cm
2
   

≥2 
w 10°C 

6   

Rozciąganie 
bezpośrednie 
w 5°C 
(rozciąganie 
100 mm/min) 

PN-EN 
13587 

[54]      
PN-EN 
13703 

[57] 

J/cm
2
 

 
 NR

a
 0   

Wahadło 
Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 
13588 

[55] 
J/cm

2
 

 
 NR

a
 0   

Stałość kon- 
systencji 
(odporność 
na 
starzenie) 
wg PN-EN 

12607-1 [29] 

Zmiana masy 
PN-EN 

12607-1 
[29] 

%   ≤ 0,5 3   

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426 
[20] 

%   ≥ 60 7   

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 
1427 
[21] 

°C   ≤ 8 2   

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN 
ISO 
2592 

°C   ≥ 235 3   
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[64] 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593 

[25] 
°C   ≤ -15 7   

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 
13398 

[52] 
% 

  ≥ 80 2   

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

  NR
a
 0   

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 

[60] 
Punkt 
5.1.9 

°C   NR
a
 0   

Stabilność 
magazyno-
wania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399 

[53] 
PN-EN 
1427 
[21] 

°C   ≤ 5 2   

Stabilność 
magazyno-
wania. 
Różnica 
penetracji 

PN-EN 
13399 

[53] 
PN-EN 
1426 
[20] 

0,1 mm   NR
a
 0   

Wymagania 
Dodatkowe 

Spadek tem-  
peratury 
mięknienia 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1  [29] 

PN-EN 
12607-1 

[29] 
PN-EN 
1427 
[21] 

°C   TBR
b
 1   

Nawrót sprę-
żysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 [29] 

PN-EN 
12607-1 

[29] 
PN-EN 
13398 

[52] 

% 

  ≥ 60 3   

Nawrót sprę-
żysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1  [29] 

  NR
a
 0   

a
 NR – No Requirements (brak wymagań) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w 
okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni  poniższych wartości:  
- polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 
2.3. Kruszywo do mieszanki SMA 

 Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [46] i WT-1 Kruszywa 2014 [65], 
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [65], tj. wg tablic poniżej.  
Kruszywo grube do warstwy ścieralnej z SMA, w zależności od kategorii obciążenia ruchem,  powinno 

spełniać wymagania podane w tablicy 5. 
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy stosować kruszywa ze skał magmowych, 

metamorficznych lub osadowych. 
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej nie należy stosować kruszyw sztucznych, organicznych oraz 
kruszonych żwirów i piasków.  
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z SMA 

 Właściwości kruszywa  KR3÷KR4  

1 2  4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5]; kategoria 
 

GC90/15
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nie niższa niż: 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii: 

 G25/15 

G20/15 
 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [5]; 
kategoria nie wyższa niż: 

 f2  

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] lub 
według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa 
niż: 

 FI20  
lub SI20  

5 Procentowa zawartość ziaren o po-wierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 
niż: 

  
C100/0  

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2 [12], badana na kruszywie 
o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie 
wyższa niż: 

  
LA30 

 

7 Odporność na polerowanie kruszyw według PN-
EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwy ścieralnej), 
kategoria nie niższa niż: 

 PSVDeklarowana, 

nie mniej niż 48*)  

8 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [15], rozdział 
7, 8 lub 9: 

 
deklarowa-na 
przez 
producenta 

 

9 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 [15], rozdział 7, 
8 lub 9: 

 
deklarowa-na 
przez 
producenta 

 

10 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 [19], w 1 % 
NaCl (dotyczy warstwy ścieralnej); kategoria nie 
wyższa niż: 

  
7  

11 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 [19] w 1% 
NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż: 

  
7 

 

12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3 
[18]; wymagana kategoria: 

 SBLA 
 

13 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

 deklarowa-ny 
przez 
producenta 

 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [22], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

  
mLPC 0,1 

 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopie-cowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
[22], p. 19.1: 

 
wymagana 
odporność 

 

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopie-cowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
[22], p. 19.2: 

 
wymagana 
odporność 

 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [22 
]p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

  
V3,5  

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być 
stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość 
wymaganej kategorii. Obliczona wartość C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z 

wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance 
mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko 
kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

Kruszywo drobne do warstwy ścieralnej  z SMA w zależności od kategorii obciążenia ruchem,  powinno 
spełniać wymagania podane w tablicy  6 . 
Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z SMA 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

   KR3  KR4  

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana 
kategoria: 

GF85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

 
GTC20 

 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 
kategoria nie wyższa niż: 

16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN    
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933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: Ecs30  

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 
7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

  
Do warstwy ścieralnej z SMA, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający 

wymagania podane w tablicy 7. 
Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z SMA 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

   KR3  
KR4 

 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w  
PN-EN 13043 

2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie wyższa niż: 1 % (m/m) 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
według PN-EN 1097-4[13], wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 [50], 
wymagana kategoria: 

R&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 
196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg 
PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [51], wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.  

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

 W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej 
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z 
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i dokładnie przywałować 
 Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 8. 
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
Tablica 8. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z SMA [65] 

Lp. Właściwości kruszywa Wymiar kruszywa 

 2/4;  2/5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [5]; kategoria nie niższa niż: Gc90/10 

2 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 [5]: kategoria nie niższa 
niż: 

f0,5 

3 Odporność na polerowanie kruszywa (badana na 
normowej frakcji) wg PN-EN 1097-8 [17]; kategoria nie 
niższa niż: 

 
PSV50 

4 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7,8 lub 9: Deklarowana przez producenta 

5 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [22] p. 
14.2; kategoria nie niższa niż: 

mLPC0,1 

2.5. Stabilizator mastyksu 

 W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance 
SMA, podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub 
polimerowe, spełniające wymagania określone przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w 
postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym. 
 Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania 
spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza z 
ziaren kruszywa. 
2.6. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody, 
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należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [35] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
e) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
f) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [60] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [67]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków 
powinny być deklarowane.  

Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności powinno 
wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 
- normy europejskiej, 
- europejskiej aprobaty technicznej, 
- specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 
asfaltowych.   

Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 
połączeniu z dowodami w praktyce. 

Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 
układania.  

Do mieszanki mineralno-asfaltowej  może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-
4 [46], załącznik B.  
2.10. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [48] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 10, w zależności od kategorii ruchu jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur 
zagęszczania próbek. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 9.  
Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do 

warstwy ścieralnej [66] 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

  SMA 11 
KR3 ÷ KR4 

 

Wymiar sita #, 
[mm] 

    od do   

16     100 -   

11,2     90 100   

8     50 65   

5,6     35 45   

2     20 30   

0,125     9 17   

0,063     8 12   

Orientacyjna 
zawartość środka 
sta-bilizującego, 
[% (m/m)] 

     
0,3 

 
1,5 
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Zawartość 
lepiszcza, 
minimum

*) 

   
Bmin 6,6 

 
 

*)
 Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza 

rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. 
Bmin6.5=6,5%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m

3
. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana wartość należy 
pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

Α=2,650/ ρα 

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru 
 

ρ= 
 P1 + P2 + ...Pn  

 P1 
+ 

P2 
+ ... 

Pn  

  1 2 n 
Gdzie: 
P1 + P2 + ...Pn  - procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

1 + 2 + ...n   - gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)
 

 
2.11. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania SMA  

Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej nawierzchni, w zależności od kategorii 
ruchu podane są w tablicach 10. 
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu  

KR3 ÷ KR4 [66] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania   SMA 11 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [34], p. 4   
Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporność na 
deforma-cje 
trwałe 

1) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [39], 
metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60°C, 10000 cykli [48] 

  

WTSAIR 0,15 

PRDAIRdekla, nie 

więcej niż 9,0 

Wrażliwość na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [36], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C 
2) 

  ITSR90 

Spływność 
lepiszcza 

- 
PN-EN 12697-18 [38], p. 

5 
  D 0,3 

1) 
Grubość płyty: SMA11 40mm 

2) 
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2016 [66] w załączniku 1. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania stabilizatora 
mastyksu, 

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.  
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4.2. Transport materiałów  

 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym 
towarów niebezpiecznych [70] wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu 
z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo uszkodzeniu. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę SMA należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA 
5.2.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta) 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
SMA11, wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami 
specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

następujące temperatury mieszanki, w zależności stosowanego asfaltu: PMB 45/80-65: 145°C ±5°C. 
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera 

do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to 

należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 

opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 

laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 
stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały 
wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określone w niniejszej specyfikacji. 

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. Zaakceptowana recepta stanowi 
ważną podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

 Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści do produkcji 
tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z PN-EN 13108-21 [49].  

Wszystkie składniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być dozowane, w procesie 
produkcji, w ilościach określonych w badaniu typu.  
 Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości podanych w pkcie 2.2. 
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 Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [66] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

PMB 45/80-65 wg wskazań producenta 

  
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 

dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 
asfaltowe zawiera taki środek. 

System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich wymieszania w 
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie 
powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in. typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.  
5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną 
SMA powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [69]. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do 
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [61] lub PN-EN 14188-2 [62] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach 
próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i 
zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując 
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać 
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 
6.   
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [40]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            185 

 

5.6. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [40].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co 
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 
– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 
wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m

2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak dobrane, 

aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość  
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod względem 
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 
nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z 
mieszanki SMA, powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 
kg/m

2
, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki SMA; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, 
które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) 
oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy SMA w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych; nie wolno 
wbudowywać mieszanki podczas opadów deszczu lub silnego wiatru (V>16 m/s).  Nie wolno wbudowywać 
mieszanki SMA, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 
razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie 
rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy z SMA. 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed 
przystąpieniem do robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5 +5 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
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 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji 
podczas zagęszczania SMA. 
5.9. Połączenia technologiczne 
5.9.1. Wymagania ogólne 

Połączenia technologiczne należy wykonywać jako:  
– złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie), 
– spoiny (połączenia różnych materiałów oraz warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.   
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 

obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych 
należy przesuwać względem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza poprzeczne 
między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem 
siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie 
poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piłą. 
 5.9.2. Złącza 

5.9.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym” 
Do tej metody należy używać rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania 

stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić prawidłowe i 
szczelne połączenia układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez 
zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była 
większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka nadkładała mieszankę na pierwszy pas.  
5.9.2.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Można to uzyskać przez 
odcięcie wąskiego pasa wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. 

Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść materiał do złączy wg pktu 2.7 w ilości co 
najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 

Na krawędź pasa warstw wiążącej i ścieralnej nie należy nanosić lepiszczy używanych do połączenia 
międzywarstwowego, wg pktu 2.8.  
5.9.2.3. Zakończenie działki roboczej  

W przypadku wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym 
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę, przed przystąpieniem do 
ułożenia kolejnego pasa warstwy należy  usunąć ułożony wcześniej pas o długości do 3 m.  Należy usunąć 
fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał wg 
pktu 2.7 w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 
5.9.3. Spoiny   

Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy ścieralnej z SMA z urządzeniami w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi. 

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.7.  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.7.  

5.10. Krawędzie  

W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których 
górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek ul iczny, korytka 
odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna 
być wyższa o 0,5÷1,0 cm.  

W wypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników) krawędziom należy 
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków technicznych wykonać 
krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy 
pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m

2
.  Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby 

krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna 
po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest 
uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości 
co najmniej 10 cm. 

W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy 
na wyższą. W tym celu należy: 
– sfrezować klin niższej warstwy na głębokości od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości równej 

co najmniej 125-krotności grubości nakładanej warstwy, 
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– przygotować podłoże zgodnie z pktem 5.4 i 5.7, 
– ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 
5.11. Uszorstnienie warstwy SMA 

 Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, 
np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. 
 Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z 
mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o 
D ≥ 11 mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak, aby 
została wgnieciona w warstwę przez walce. 

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować. 
Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się 
wykonanie ręczne. Niezwiązaną posypkę należy usunąć po ostygnięciu warstwy. 

Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli 
wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu.  
 Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: 
– kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m

2
, 

– kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m
2
. 

W uzasadnionych przypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia 
hałaśliwości jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 
przydatność do przewidywanego celu.   
6.2.2. Badanie typu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [48] 
załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 
a) informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości, 

b) informacje o składnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 
– wypełniacz: źródło i rodzaj, 
– dodatki: źródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 
(PN-EN 13043 [45]) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591 [23], 
PN-EN 13924-2 [59], PN-EN 
14023 [60]) 

Penetracja lub 
temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 
PN-EN 1427 [21] 

 
1 

Nawrót 
sprężysty

*) 
PN-EN 13398 [52] 1 

Wypełniacz  
(PN-EN 13043 [45]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

*)dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [60] 
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
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– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w 
wypadku walidacji produkcji), 

– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 14. 
Tablica 14. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 [30] 
PN-EN 12697-39 [42] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB i 
VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [34] 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 
12697-6 [33], metoda B, w stanie 
nasyconym powierzch-niowo suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5 [32], 
metoda A w wodzie 

 
1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 [36] 1 

Spływność lepiszcza 
(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-18[38] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-22 [39], mały aparat, 
metoda B w powietrzu, przy 
wymaganej temperaturze 

 
1 

Odporność na paliwo (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-43 [44] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [43] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [48] przy pierwszym wprowadzeniu 
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku: 

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [47], jednej z następujących 
właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na 
ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku 

gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana 
właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest 
konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera) 

– dodatkowe, 
– arbitrażowe. 

6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w 
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [49]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie.  
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania 
kontrolne według pktu 6.5. 
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 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [37]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– ocena wizualna posypki, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.5. Badania kontrolne Zamawiającego 

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki 
do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 
jest następujący:  

- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 
dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 
- zawartość lepiszcza, 
- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Wykonana warstwa: 
- wskaźnik zagęszczenia 
- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
- równość podłużna i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
- zawartość wolnych przestrzeni 
- złącza technologiczne, 
- szerokość warstwy, 
- rzędne wysokościowe, 
- ukształtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 
- właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej. 
6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu 
produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 
mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 
  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.4. 
6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 
próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2. 
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń  



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            190 

 

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 
obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.7. 
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że STWIORB lub dokumentacja projektowa 
podają inaczej.  
6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 15, w zależności od 
liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 

badań zawartości kruszywa dla MA   

 
Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3  
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

≥20 

<0,063 mm [%(m/m) -
mieszanki gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm [%(m/m) -
mieszanki drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>5,6 mm – mieszanka SMA 11 ±7 ±6,1 ±5,4 ±4,9 ±4,4 ±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    +5 -6,7   
+4,7 

-5,8   
+4,5 

-5,1   
+4,3 

-4,4   
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 +5,0 -7,6  
+5,0 

-6,8 
+5,0 

-6,1 
+5,0 

-5,5  
+5,0 

±5,0 

 
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych 

właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości 
tego kruszywa wynosi:  
-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 
-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 
6.5.2.2. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zależności 
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 16). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3  
do 4 

Od 5  
do 8

a) 
Od 9  

do 19
a) 

≥20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

c) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych 
do obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej 
odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki 
jak do pojedynczego wyniku badania. 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  
Temperatura pięknienia lepiszcza (polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej 

nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 17. 
Tablica 17. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

PMB 45/80-65 80 

6.5.2.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 
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Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w pkcie 
2.11 o więcej niż 1,5% (v/v). 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 
podano w tablicy 13.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 
dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 
temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 
należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 12697-13 [37].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 
rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, 
prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonana warstwa 

6.5.4.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni 
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 18.  
Tablica 18. Właściwości wykonanej warstwy 

Warstwa Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

 [%(v/v)] 

Ścieralna SMA 11 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  należy badać dla każdej warstwy i na każde 
rozpoczęte 6000 m

2
 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 

nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe). 
 6.5.4.2. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału   

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [41] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 19. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te 
same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej  powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa 
SMA

a)
 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m

2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m
2
 lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 ≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m

2
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z 
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%. 

6.5.4.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją        0,2% dla 
warstwy ścieralnej.   
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna 
  Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI. Zasady wyznaczania oraz 
dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [69]. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 
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planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady 
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [69]. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 
odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [69]. 
6.5.4.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
6.5.4.10. Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej  
 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinien 
być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.  
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m

2
, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony 

testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równoważnej, jeśli 
dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości 
uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła. Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do 
ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne 
należy wykonać w śladzie koła. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. Uzyskane wartości 
współczynnika tarcia należy rejestrować z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny 
współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Wyniki 
podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna 
być większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m 
należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na 
których nie można wykonać pomiarów z prędkością 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre 
łącznice), do oceny przyjmuje się wyniki pomiarów współczynnika tarcia przy prędkościach pomiarowych 
odpowiednio 60 i 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni są określone w rozporządzeniu 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [69]. 
6.5.5. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie 
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.5.6. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
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 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWIORB) 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu –  Część 2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

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

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

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9:  Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

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

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
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Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 
18. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

19.  PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych –  Część 6: Mrozoodporność w obecności 
soli 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
21.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
23. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
24. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
25. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
26. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepkości kinematycznej 
27. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –  Oznaczanie lepkości dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 
28. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda destylacji 
29. PN-EN 12607-1 

 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

30. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego 

31. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

32. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 

33. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

35. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa 
pomiędzy kruszywem i asfaltem 

36. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 
próbek asfaltowych na wodę 

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

38. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływność lepiszcza 

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

40. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

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

42. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
metodą spalania 

43. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 
oblodzeniu 

44. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 43: Odporność na paliwo 

45. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
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przeznaczonych do ruchu 
46. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 4: Mieszanka 

HRA 
47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka 

SMA 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 

typu 
49. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 
50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia detta i kuli 
51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 

asfaltów modyfikowanych 
53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych 
54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 

lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania  
55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 

asfaltowych metodą testu wahadłowego 
56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 

specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  
59a. PN-EN 13924-2:2014-

04/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 
Polskiej Normy 

60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60a. PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

61. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Wymagania wobec zalew 
drogowych na gorąco 

62. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Wymagania wobec zalew 
drogowych na zimno 

63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne 

65. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych – Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 25 września 2014 r. 

66. WT-2 2016 Mieszanki mineralno-asfaltowe . 
67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, IBDiM, Warszawa 

2009 
10.4. Inne dokumenty 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

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

70. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 
z późniejszymi zmianami) 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” odnosi się do wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi  
i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia 
następujące warunki: w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien 
wykazywać wymiaru poziomego mniejszego niż 50 mm i długość całkowita kostki podzielona przez jej grubość 
powinna być mniejsza lub równa cztery. 
1.4.2. Kostka integracyjna – kształtka z wyraźnie odmienną od standardowej kostki fakturą i kolorem nawierzchni 
pozwalająca osobą niepełnosprawnym zlokalizować miejsce przejścia na chodniku, wejście na jezdnię  
z chodnika itp. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.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 DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.2. 
Nie dopuszcza się stosowania azbestu lub materiałów zawierających azbest. 
Kostka betonowa dostarczona przez producenta spełniać wymagania określone w PN-EN 1338. 
Kolor elementów brukowych powinien być zgodny z Dokumentacją projektową. 
Kształt i wymiar elementów brukowych powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
i silnych alkaliów. 
Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie kostkę betonową, na które została wydana przez producenta 
deklaracja zgodności i oznaczone przez producenta znakiem CE lub B. 
Dla ciągu pieszo-rowerowego należy zastosować kostkę bezfazową. 
2.2. Betonowa kostka  brukowa 

2.2.1. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

 dla długości i szerokości: ± 3 mm, 

 grubość: ± 4 mm, 

 maksymalna wypukłość: 1,5 mm (dla długości pomiarowej 300 mm), 

 maksymalna wklęsłość: 1,0 mm (dla długości pomiarowej 300 mm). 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤3 mm. 
2.2.2. Wymagania podstawowe 
Kostka betonowa powinna odpowiadać następującym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1338: 

 wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: zgodna, 

 odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca, 

 odporność na warunki atmosferyczne: D, 

 odporność na ścieranie: I, 

 odporność na ogień: A1, 

 trwałość: zadowalająca. 
2.2.3. Inne wymagania 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia między 
warstwami. 
Barwiona powinna być cała kostka betonowa. Jeżeli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność 
elementów powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta 
i zatwierdzonymi przez Inżyniera 
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Różnice w jednolitości tekstur i zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 
Kostkę można układać min. 5 dni po dacie produkcji. 
2.3. Materiały na podsypkę 

Mieszanka kruszywa na podsypkę powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242.  
Dostarczone kruszywo posiadać deklarację zgodności z odpowiednimi normami i być oznakowany znakiem CE 
lub B. 
Właściwości piasku określa tablica 1. 
Tablica 1. Wymagania podsypki z mieszanki niezwiązanej 

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 

1 Uziarnienie kruszywa  0/4 PN-EN 933-1 

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1 

3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8 

5 Wskaźnik piaskowy, min.  40 PN-EN 933-8 

 
Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 nie zawierająca składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczanie mieszanki. 
2.4. Materiał do spoinowania 

Do spoinowania nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu kołowego (pojazdów) należy stosować piasek  
o uziarnieniu 0/2. 
Do spoinowania pozostałych nawierzchni należy zastosować spoinę na bazie żywicy epoksydowej  
o parametrach: 

 wytrzymałość na ściskanie: min. 30 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie: min. 8MPa, 

 skurcz po 28 dniach – max. 0,61 mm/m, 

 stopień mrozoochronności – F150. 
Spoina powinna posiadać deklaracje zgodności producenta z aprobatą techniczną i być oznakowana znakiem 
budowlanym B. 
2.5. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 14188-1 i być 
oznakowana znakiem CE lub B. Wymagania masy zalewowej: 

 temperatura mięknienie wg PiK [oC]:     100±10
o
C, 

 penetracja w temp. 25
o
C [0,1mm]:     90±10, 

 penetracja i odprężenie sprężyste w 25
o
C [%]:    10±5, 

 odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:    ≤90, 

 odporność cieplna, odbojność [%]:     ≤30, 

 odporność na spływanie początkowe [mm]:    ≤3, 

 odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:  ≤3, 

 wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:   ≤0,75, 
(adhezja/kohezja – wynik pozytywny), 

  kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:    ≤0,1, 
(adhezja/kohezja – wynik pozytywny). 
Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych o innych parametrach przy akceptacji projektanta i Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, poruszające się na 
prowadnicach lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je  
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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Kostkę betonową na podsypce należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest +5
o
C lub wyższa. Jeżeli w ciągu 

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5
o
C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę ułożoną 

do 7 dni wstecz należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o niskim przewodnictwie cieplnym.  
5.2. Podsypka 

Bezpośrednio przed układaniem kostki betonowej należy wykonać podsypkę z mieszanki niezwiązanej 0/4 
zgodnie z Dokumentacją projektową. Podsypkę należy zagęścić do IS≥1,00 i E2≥100MPa. 
5.3. Układanie nawierzchni i elementów z kostki betonowej 

Kostkę betonową układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między nimi wynosiły od 2 do 4 mm  
w przypadku wypełnienia spoin piaskiem oraz od 5 do 8 mm w przypadku spoinowania spoiną na bazie żywicy 
epoksydowej. Elementy betonowe należy układać w taki sposób, aby po wibrowaniu (ubijaniu) na nawierzchni 
kostki uzyskać rzędne wg Dokumentacji projektowej (ok. 1,5 cm powyżej rzędnych projektowanych). 
Przed spoinowaniem należy dokładnie oczyścić szczeliny za pomocą np. sprężonego powietrza. Spoinę na bazie 
żywicy epoksydowej układać zgodnie z zaleceniami producenta spoiny. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna być trwale wystawać od 3 do 
5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
Powierzchnia kostek położonych obok korytek ściekowych powinna być trwale wystawać od 3 do 10 mm powyżej 
powierzchni tych korytek. 
Do uzupełnienia przestrzeni można stosować elementy brukowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek  i 
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi. 
Szczeliny należy wypełnić piaskiem lub spoiną na bazie żywicy epoksydowej. Spoiny żywiczne należy 
przygotowywać zgodnie z zaleceniami producenta. W odległościach nie większych niż 10 m oraz w miejscu, w 
którym następuje zmiana sztywności podłoża, należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych nie powinna być większa niż 8 mm i powinna umożliwić przejęcie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami w okresie letnim. Masa zalewowa do szczelin powinna być wbudowywana wg zaleceń 
producenta. Gruntownik zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w 
przypadkach zalecanych przez producenta masy zalewowej. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Jeżeli warunki na 
budowie pozwalają wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Pozostałe elementy należy ubijać ręcznie przy pomocy ogumionych młotków. 
Lokalizację nawierzchni i elementów z kostki betonowej, w tym kostki integracyjnej określa Dokumentacja 
projektowa. 
Powierzchnię zaspoinowaną spoiną żywiczną można obciążyć po okresie 12 godzin dla ruchu pieszego i po 48 
godzinach dla ruchu kołowego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 
Przed przystąpieniem do rób Wykonawca powinien: 

 uzyskać dla każdego materiału wymagane dokumenty zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 
oraz w przytoczonych normach  

 ewentualnie wykonać własne badanie właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
na wniosek Inżyniera lub jeżeli istnieje podejrzenie, że materiał może nie spełniać wymagań określonych 
w specyfikacji. 

 sprawdzić cechy zewnętrzne kostki betonowej, 
Wymagane dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego kostki betonowej należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt 2.2 i 
ustaleniami PN-EN 1338 (załącznik C). 
6.2. Badania i częstotliwość w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją projektową i ST DMU-
04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie”. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz cech 
konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz pkt 5.2 niniejszej ST. Pomiar 
cech geometrycznych za pomocą przymiaru liniowego. Grubość odchyłki od projektowanej grubości posypki ± 0,5 
cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni i elementów z betonowych kostek betonowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.3 niniejszej ST: 

 rzędne wysokościowe (odchyłka ± 0,5 cm), równość w profilu podłużnym (nierówności do 8 mm) 
i przekroju poprzecznym (prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm), spadki poprzeczne (odchyłki 
od dokumentacji projektowej do 0,3%) oraz szerokość nawierzchni (odchyłka do ± 5 cm) – co 25 m 
oraz we wszystkich przekrojach charakterystycznych. 
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 sprawdzenie szerokości spoin i prawidłowości wypełnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych 
dziennej działki roboczej lub wg zaleceń Inżyniera), 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola bieżąca). 
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanej 
nawierzchni  lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez jej wykruszenie lub masy zalewowej na długości około 10 cm 
i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny  i sprawdzenie przyczepności spointlub masy zalewowej do kostki. 
Sprawdzenie spoin wypełnionych piaskiem dokonuje się wizualnie. 
6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie podsypki. 
Zasady ich odbioru są określone w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostawę sprzętu i materiałów, 

 naprawę podłoża, 

 rozścielenie i zagęszczenia podsypki z mieszanki-niezwiązanej 

 ułożenie kostki betonowej wraz z jej ubiciem, 

 wypełnienie spoin, 

 wymagane niniejszą specyfikacją techniczną pomiary i badania. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy: 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji betonu 

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

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości  
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. 
Wskaźnik przepływu kruszyw. 

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

PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości nasypowej i 
jamistości 

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą 
szybką 

PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew  
drogowych na gorąco 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
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10.2. Inne dokumenty: 

Porady projektowe. Przejścia dla pieszych – oznakowanie i informacja. Rada bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przy Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Wrzesień 1999. 
Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.05.04.02  Wzmocnienie nawierzchni geosiatką 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Specyfikacja techniczna D.05.04.02 „Wzmocnienie nawierzchni geosiatką” odnosi się do wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami, które zostaną wykonane 
w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem wzmocnienia styków nawierzchni geosiatką opóźniającym powstawanie, w warstwie ścieralnej 
i wiążącej, spękań odbitych zlokalizowanych w miejscach połączeń nowej nawierzchni dróg z nawierzchnią 
istniejącą (połączenie poprzeczne). 
Roboty wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Syntetyczna siatka zbrojeniowa – płaski wyrób syntetyczny o sztywnych węzłach, powstały w wyniku 
rozciągania w odpowiednio podwyższonej temperaturze perforowanego pasma polimeru, zespolony termicznie  
z włókniną igłowaną. 
1.4.2. Warstwa przeciwspękaniowa – geosiatka o wysokiej wytrzymałości przeznaczony do zbrojenia warstw 
asfaltowych – kompozyt siatki z włókna szklanego i polipropylenowej geowłókniny.  
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa – nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem 

asfaltowym. 
1.4.4. Pęknięcie odbite – pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące odwzorowaniem 

istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych w górę w wyniku koncentracji 
naprężeń i nieciągłości struktury materiału, prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.2. Geosiatka 
Zakłada się zastosowanie geosiatki o parametrach jak niżej: 
Należy zastosować geosiatkę z włókien szklanych, szklano-węglowych lub poliestrowych o wysokiej 
wytrzymałości. Geosiatka powinna odpowiadać wymaganiom: 

 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma (badanie wg PN-EN ISO 10319): min. 100 kN/m (-2 
kN/m), 

 wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma (badanie wg PN-EN ISO 10319): min. 100 kN/m (-2 
kN/m), 

 wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma (badanie PN-EN ISO 10319): do 3,0% (±1%), 

 wydłużenie przy zerwaniu wszerz pasma (badanie PN-EN ISO 10319): do 3,0% (±1%), 

 nasiąkliwość bitumem:        1,0 km/m2 (±0,2 kg/m2), 

 odporność na przebicie statyczne (PN-EN ISO 12236):   1,2 kN (-0,1 kN), 

 odporność na przebicie dynamiczne (PN-EN ISO 13433):   8 mm (+1 mm). 
Geosiatka powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 15381 (przeznaczenie R+STR) i być 
oznakowana znakiem budowlanym CE lub B. 
Nie dopuszcza się do stosowania geosiatek polipropylenowych, ze względu na mniejszą odporność na pełzanie. 
Rolki geosiatki powinny być opakowane wodoszczelną folią, którą nie należy zdejmować aż do momentu 
wbudowania. 
Na każdym opakowaniu powinna być podana informacja zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 oznaczenie, 

 wymiary geosiatki w rolce, 

 tolerancję wymiaru, 

 masę rolki, 

 masę powierzchniową geowłókniny, 
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 warunki przechowywania, 

 warunki stosowania, 

 informację o uzyskaniu przez wyrób deklaracji zgodności z normą PN-EN. 
Składowanie geosiatki powinno odbywać się w pomieszczeniach z wentylacją. Wymagane jest zachowanie 
bezpiecznej odległości od nieosłoniętych grzejników. W czasie składowania geosiatka ani opis identyfikujący jego 
rodzaj nie może ulec uszkodzeniu lub deformacji. 
W czasie przechowywania rolki mogą być układane jedna na drugiej, maksymalnie w 4 warstwach. Nie należy na 
rolkach układać żadnych obciążeń. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych przed 
spękaniami odbitymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego 
przez Inżyniera: 

 przecinarek do asfaltu, 

 sprężarek, 

 szczotek mechanicznych, 

 odkurzaczy przemysłowych, 

 frezarek, 

 układarek do kompozytu, 

 skrapiarek. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport geosiatki powinien się odbywać samochodami skrzyniowymi z zachowaniem warunków, podczas 
których nie może wystąpić uszkodzenie lub deformacja geosiatki oraz opisu identyfikującego rodzaj geosiatki. 
Przy transporcie kompozytu należy przestrzegać zaleceń producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Zasady i warunki wykonania robót powinny być zgodne z warunkami podanymi w niniejszej STWiORB oraz  
w zeszycie IBDiM nr 66 z 2004r. 
Geosiatka powinna być układana pod ścisłym nadzorem producenta geosiatki. 
5.2. Przygotowanie powierzchni do ułożenia geosiatki 
Podłożem do ułożenia geosiatki jest warstwa podbudowy zasadniczej. 
Powierzchnia podłoża, na której będzie ułożony geosiatka winna spełniać warunki: 

 równości (lokalne nierówności mierzone łatą nie powinny przekraczać 6 mm), 

 czystości (oczyszczenie z luźnego kruszywa i innych zanieczyszczeń) oraz skropienia zgodnie  
z STWiORB D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

5.3. Ułożenie geosiatki 
Układanie geosiatki należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta geosiatki. 
Geosiatka może być rozkładana dopiero po skropieniu i rozpadzie emulsji. Producent emulsji, powinien podać 
czas rozkładu i odparowania wody. Geosiatka powinna być skropiona emulsją w ilości zgodnej z zaleceniem 
producenta geosiatki. 
Ułożona geosiatka powinna ulec nasyceniu lepiszczem i dobrze przykleić się do podłoża w sposób gwarantujący 
ułożenie bez powstawania fałd. Geosiatkę należy układać wyłącznie podczas suchej pogody. Nie może być 
mokry, rozkładany na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwą bitumiczną. 
Należy przeprowadzić próbę terenową układania geosiatki w celu zapewnienia: 

 układania geosiatki bez powstawania fałd i zmarszczek, 

 dobrania optymalnej ilości lepiszcza, zapewniającej dobre przyklejenie geosiatki a jednocześnie nie 
powodującej trudności w zagęszczaniu kolejnej warstwy bitumicznej w przypadku nadmiaru lepiszcza). 

Po ułożonej geosiatce nie powinien odbywać się ruch pojazdów, za wyjątkiem pojazdów technologicznych 
układających kolejną warstwę asfaltową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót obejmuje: 

 sprawdzenie jakości materiałów – dla geosiatki sprawdzenie jakości powinno obejmować porównanie 
właściwości wyrobu wg deklaracji zgodności producenta z wymaganiami pkt. 2 niniejszej STWiORB oraz 
stwierdzenie na podstawie oględzin, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń. 

 identyfikacji wyrobu w miejscu zastosowania wg PN-EN-ISO 10320:2002, 

 sprawdzenie skropienia podłoża w zakresie jego jednorodności, 

 kontrola zużycia emulsji asfaltowej, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia siatki. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni nawierzchni podlegającej wzmocnieniu geosiatką. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu określonych  
w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne” na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli 
jakości materiałów, własnych pomiarów i oględzin robót. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne  
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 przygotowanie i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

 nadzór przedstawiciela producenta, 

 skropienie podłoża emulsją, 

 rozłożenie i przyklejenie geosiatki do podłoża (powierzchnie zakładek i odpadów nie są doliczane 
do ilości jednostek obmiarowych), 

 prace porządkowe, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-EN 12226  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badania ogólne do oceny trwałości 
[2] PN-EN ISO 10320  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania 

[3] PN-EN 15381   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wymagania w odniesieniu do  
  wyrobów stosowanych w nawierzchniach i pokryciach asfaltowych 

[4] PN-EN ISO 10319  Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą  
szerokich próbek 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych, IBDiM, 2004 r. 
[2] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997 r. 
[3] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 2001 r. 
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43  
z 1999 r., poz. 430 z późn. zm.). 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów” odnosi się do wykonania 
i odbioru robót związanych z ułożeniem warstwy humusu i obsiania trawą, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie dla robót związanych z umocnieniem powierzchni 
rowów. 
Lokalizację robót określono w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mata trawiasta - rolka wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
1.4.5. Bruk – kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i zaokrąglonych 
krawędziach. 
1.4.3. Humus - ziemia roślinna. 
1.4.4. Humusowanie - przykrycie skarpy lub innego terenu w obrębie pasa drogowego ziemią roślinną w celu 
zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjęcia się. 
1.4.5. Betonowa płyta brukowa – prefabrykat betonowy, stosowany, jako materiał nawierzchni, który spełnia 
następujące warunki – długość całkowita nie przekracza 1 m, długość całkowita płyty podzielona przez jej 
grubość powinna być większa niż cztery. 
1.4.6. Płyta brukowa przepuszczalna – płyta brukowa przeznaczona dzięki swojej strukturze do umożliwienia 
przenikania wody przez płytę. 
1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
2.2.Stosowane materiały 

Do wykonania robót stosowane będą następujące materiały: 

 humus - do pokrycia powierzchni umacnianych, 

 nasiona traw - do obsiewu powierzchni umacnianych, 

 bruk, 

 płyty betonowe brukowe. 
2.3. Betonowa płyta  brukowa przepuszczalna (ażurowa) 

2.3.1. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wynoszą: 

 dla długości i szerokości: ± 3 mm, 

 grubość: ± 3mm, 

 maksymalna wypukłość: 1,5 mm (dla długości pomiarowej 300 mm), 

 maksymalna wklęsłość: 1,0 mm (dla długości pomiarowej 300 mm). 
2.3.2. Wymagania podstawowe 
Płyty betonowe powinne odpowiadać następującym wymaganiom zgodnym z PN-EN 1339: 

 wytrzymałość na zginanie: min. 3,5 MPa (klasa 1, znakowanie S), 

 nasiąkliwość: wartość średnia ≤6% (klasa 2, znakowanie B), 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odlaczających: wartość średnia ≤1,0, przy czym 
żaden pojedynczy wynik ≥1,5 (klasa 3, znakowanie D), 

 odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca, 

 odporność na warunki atmosferyczne: D, 

 odporność na ścieranie: ≤20 mm zgodnie z załącznikiem G wg PN-EN 1339 (klasa 4, znakowanie I), 

 odporność na ogień: A1, 

 trwałość: zadowalająca, 

 obciążenie niszczące – min. 24,0 kN (klasa 300, znakowanie 30). 
2.3.3. Inne wymagania 
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Górna powierzchnia betonowych płyt brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych płyt brukowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia między 
warstwami. 
Różnice w jednolitości tekstur i zabarwienia płyt brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 
Płyty można układać min. 28 dni po dacie produkcji. 
2.4. Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139.  
Dostarczony piasek powinien posiadać deklarację zgodności z odpowiednimi normami i być oznakowany znakiem 
CE lub B. 
Właściwości piasku określa tablica 1. 
Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej. 

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 

1 Uziarnienie kruszywa  0/2 PN-EN 933-1 

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1 

3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8 

5 Wskaźnik piaskowy, min.  85 PN-EN 933-8 

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż CEM I 32,5 wg PN-EN 
197-1, odpowiadający wymaganiom zawartym w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m  ≤ 3,5  PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 

7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

 
2.5. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 

 optymalny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

 zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m
2
, 

 zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m
2
, 

 kwasowość pH     5,5. 
Zgodnie z Dokumentacją projektową dopuszcza się zamiennie do stosowania torf. 
2.6. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023. 
2.8. Kruszywo 

Kruszywo do wypełnienia otworów w płycie betonowej oraz bruk powinien spełniać następujące wymagania 
określone w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa oraz bruku 

Lp. Parametry kruszywa Jednostka Wymaganie Badanie 
wg normy 

1 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GNG90 
GA90 
GA85 

 

PN-EN 933-1 

2 Pyły, kategoria nie wyższa 
niż: 

fDeklarowana F3 PN-EN 933-1 

3 Nasiąkliwość WA241 WA241 PN-EN 1097-6 
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WA242 

4 Mrozoodporność, kategoria 
nie wyższa niż: 

FDeklarowana F1 PN EN 1367-1 

5 Mrozoodporność z użyciem 
roztworu soli NaCl 

FDeklarowana FNaCl0,1 PN EN 1367-1 

6 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych lekkich, 
kategoria nie wyższa niż: 

% mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

 
2.9. Materiał do spoinowania 

Do spoinowania należy zastosować spoinę na bazie żywicy epoksydowej o parametrach: 

 wytrzymałość na ściskanie: min. 30 MPa, 

 wytrzymałość na zginanie: min. 8MPa, 

 skurcz po 28 dniach – max. 0,61 mm/m, 

 stopień mrozoochronności – F150. 
Spoina powinna posiadać deklaracje zgodności producenta z aprobatą techniczną i być oznakowana znakiem 
budowlanym B. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Dobór sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować: 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport humusu, faszyny i darniny 
Humus i darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Darninę należy zabezpieczyć przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed 
innymi uszkodzeniami. 
W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, 
kamienie itp. 
4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłożem, na którym wykonywane będzie humusowanie, są powierzchnie skarp uformowane przy wykonaniu 
korpusu korony drogi. Przygotowanie podłoża powinno być zgodne z STWIORB D-02.00.01. 
5.3. Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 
poziome lub pod kątem 30

o
 do 45

o
 o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę 

ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w 
okresie wiosny lub jesieni. 
Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m

2
 skarpy, a po 

rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
5.4. Brukowanie 

Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205. Podkład pod brukowiec stanowi warstwa 
mieszanki kruszywa 0/8 grubości 10 cm. Po ułożeniu i wyrównaniu, podkład należy lekko uklepać, ale nie ubijać. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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Brukowiec należy układać metodą „pod sznur”, tak, aby w pierwszej kolejności po linii obwodu umocnienia 
układać bruk o największych wymiarach. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi 
warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. Po 
ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić kruszywem drobnym (lub mchem), a powierzchnię ubić do 
osiągnięcia wymaganego poziomu. Wymagania odnośnie kruszywa do wypełnienia szczelin ustala Inżynier.  
5.5. Podsypka 

Bezpośrednio przed układaniem płyty betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o proporcjach 
1:4 zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Wilgotność podsypki cementowo-piaskowej powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody. Z kolei po ściśnięciu palcami podsypki powinna rozsypać się.  
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą. 
Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej: 

 współczynnik wodnocementowy od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż R7=10 MPa i R28=14 MPa. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przez rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
5.6. Układanie płyt betonowych 

Płyty betonowe układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między nimi wynosiły od 5 do 8 mm. 
Elementy betonowe należy układać w taki sposób (ok. 2,0 cm powyżej rzędnych projektowanych), aby po 
wibrowaniu (ubijaniu) uzyskać rzędne wg Dokumentacji projektowej. 
Przed spoinowaniem należy dokładnie oczyścić szczeliny za pomocą np. sprężonego powietrza. Spoinę na bazie 
żywicy epoksydowej układać zgodnie z zaleceniami producenta spoiny. 
Powierzchnia płyt betonowych  obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna być trwale wystawać od 3 do 5 
mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
Do uzupełnienia przestrzeni można stosować elementy brukowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek                   
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek 
o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi. 
Szczeliny należy wypełnić spoiną na bazie żywicy epoksydowej. Spoiny żywiczne należy przygotowywać zgodnie 
z zaleceniami producenta. W odległościach nie większych niż 10 m oraz w miejscu, w którym następuje zmiana 
sztywności podłoża, należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin dylatacyjnych nie powinna być 
większa niż 8 mm i powinna umożliwić przejęcie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami w okresie 
letnim. Masa zalewowa do szczelin powinna być wbudowywana wg zaleceń producenta. Gruntownik 
zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych przez 
producenta masy zalewowej. 
Płyty betonowe należy ubijać ręcznie przy pomocy ogumionych młotków. 
Lokalizację elementów z płyt betonowych określa Dokumentacja projektowa. 
Całkowite ubicie płyt betonowych wypełnienie spoin bezwzględnie musi zostać zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce (orientacyjnie ok. 10 h od czasu ułożenia podsypki). 
Powierzchnię zaspoinowaną spoiną żywiczną można obciążyć po okresie 12 godzin dla ruchu pieszego i po 48 
godzinach dla ruchu kołowego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na sprawdzeniu 
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m

2
. 

Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
6.3. Kontrola jakości brukowania 

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1m
2
 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 

brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeżeli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej 
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 
6.4. Kontrola jakości ułożenia płyt betonowych 

6.4.1. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz cech 
konstrukcyjnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej STWiORB. 
Pomiar cech geometrycznych za pomocą przymiaru liniowego. Grubość odchyłki od projektowanej grubości 
posypki ± 0,5 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie wykonania umocnienia z płyt betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania umocnienia z płyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.3 niniejszej STWiORB: 

 rzędne wysokościowe (odchyłka ± 1,0 cm), równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
(prześwity między łatą a powierzchnią do 15 mm), spadki poprzeczne (odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,5%), 

 sprawdzenie szerokości spoin i prawidłowości wypełnienia spoin (wg zaleceń Inspektora), 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola bieżąca). 
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Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanej 
nawierzchni. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez jej wykruszenie lub masy zalewowej na długości około 10 cm 
i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny  i sprawdzenie przyczepności spoiny lub masy zalewowej do kostki. 
Sprawdzenie spoin wypełnionych piaskiem dokonuje się wizualnie. 
6.5. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wzmocnienia skarpy jest metr kwadratowy (m
2
). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
9.2. Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej według dokonanego 

obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

 wzmocnienie skarpy matą trawiastą, darniną, faszyną, brukiem na sucho lub geokratą komórkową 
wypełnioną humusem lub kruszywem, 

 roboty pielęgnacyjne, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót; 

 oznakowanie robót i jego utrzymanie, 

 uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce - 
przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń wynikających z niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 

[2] PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
[3] PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
[4] PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
 
10.2. Inne materiały 

[1] Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
[2] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.06.03.01 Pobocze gruntowe  z mieszanki niezwiązanej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.06.03.01 „Pobocze gruntowe z mieszanki niezwiązanej” odnosi się do wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy pobocza gruntowego z mieszanki niezwiązanej, która 
zostanie wykonana w ramach zadania:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać  rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed zamknięciem przetargu będzie mieć 
zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
pobocza gruntowego z mieszanki niezwiązanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, 
przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 
1.4.3. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający 
na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten 
nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną). 
1.4.4. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego, pobocza gruntowego oraz warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana, może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,  
z recyclingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.  1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt.  2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są kruszywo łamane stabilizowane 
mechanicznie i woda. 
2.2.3. Kruszywo i mieszanka niezwiązana 
Do pobocza gruntowego należy stosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie 
kruszywa o jasnej barwie. 
Dostarczone kruszywo do mieszanki powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242 oraz być 
oznakowanie znakiem CE lub B. 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej z kruszywa do pobocza gruntowego powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 do pobocza 

Sito o boku oczka 
kwadratowego, mm 

Rzędne krzywych granicznych 
Mieszanka mineralna 

od 0 do 31,5 mm 

Przechodzi przez  

31,5 90-100 

16,0 47-87 

2,0 15-75 

0,063 0-15 

Kruszywo do pobocza gruntowego powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej 

Lp. Właściwości Pobocze gruntowe 0/31,5 
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1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
kategoria nie niższa niż: 

GC80/20 
GF80 
GA75 

2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1, odchylenie nie większe 

niż wg kategorii 
GTC20/15 

3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1, odchylenie 

nie większe niż wg kategorii 

GTF10 
GTA20 

4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
maksymalne wartości wskaźnika płaskości 

lub maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
FI50 

SI55 

5 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 
C90/3 

6 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
w kruszywie grubym 

w kruszywie drobnym 

 
fDeklarowana 

7 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wyższa niż 

LA40 

8 Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MDE Deklarowana 

9 Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

10 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, WcmNR WA24Deklarowana 

11 Siarczany rozpuszczalne kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR 

12 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

13 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1 

Brak rozpadu 

14 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1 

Brak rozpadu 

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

16 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich, jak drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

17 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie więcej niż 

SBLA 

18 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż 

F4 

Mieszanka kruszywa powinna spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla mieszanki kruszywa do pobocza gruntowego 

Lp. Właściwości Pobocze gruntowe 0/31,5 
 

1 Uziarnienie 0/31,5 

2 Maksymalna zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż UF15 

3 Minimalna zawartość pyłów LF8 

4 Zawartość nadziarna , kategoria nie wyższa niż OC90 

5 Wymagania wobec uziarnienia wg tablicy 1 

9 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii 
– porównanie z deklarowaną przez producenta wartością 

Brak wymagań 

10 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych 
– różnice w przesiewach 

Brak wymagań 

11 Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż SE40 

12 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) , kategoria nie wyższa niż 

LA40 

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

Deklarowana 

14 Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1, kategoria nie wyższa niż 

F4 

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

80 

16 Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po 
zagęszczeniu wg metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia 

IS=1,0; współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 
Brak wymagań 

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

80-100 

 1) zgodnie z Dokumentacją projektową 
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2.2.4. Woda 
Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 nie zawierająca składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczanie mieszanki. 
Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, 
np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
2.2.5. Składowanie kruszyw 
Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone  
i odwodnione. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę 
(mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba 
że producent kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu 
i odpowiedniej wilgotności), 

 równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 

 walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 

 przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równom iernego 
i kontrolowanego dozowania wody, 

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.  4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.  5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 

 roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 

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

 usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd. oraz ewentualnie splantować 
pobocze istniejące, 

 zgromadzić wszystkie materiały i sprzęt potrzebny do rozpoczęcia robót. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonania pobocza, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości pobocza. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach  
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Wykonawca zobowiązany jest przygotować mieszankę kruszywa przeznaczoną do wbudowania w pobocze. 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 
Uziarnienie mieszanki niezwiązanej powinna spełniać wymagania przedstawione w tablicy 1. 
5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż w PN-S-02205 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Do 
zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości zbliżonej niż 
szerokość utwardzonego pobocza.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją -
20%, +10%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
 5.7. Roboty wykończeniowe 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 wyrównanie poziomu pobocza, 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.  6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okreś lone 
przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 4.  
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
Dokumentacją projektową 

1 raz 
wg pkt.  5 oraz  dokumentacji 
projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz wg pkt.  5.3 

3 Przygotowanie podłoża bieżąco wg pkt.  5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa bieżąco wg pkt.  5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
kruszywa 

bieżąco wg pkt.  5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych ocena ciągła wg pkt.  5.7 

 

6.4. Badania po zakończeniu robót 
Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 

 szerokość pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +5 cm i -2 cm, 

 nierówności pobocza nie mogą przekraczać 10 mm, 

 spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 

 różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +2 cm, -1 cm, 

 grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%. 
Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w przynajmniej 2 punktach na każdy odcinek pobocza. 
Częstotliwość badań określa tablica 5. 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów po zakończeniu robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            213 

 

1 Szerokość pobocza co 50-70 m 

2 Nierówności pobocza co 50-100 m 

3 Spadki poprzeczne pobocza co 50-100 m 

4 Różnice wysokościowe pobocza co 30-50 m 

5 Grubość pobocza co 50-100 m 

Nierówności pobocza należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do badanego pobocza. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego pobocza. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt.  8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt.  6 dały wyniki pozytywne 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. . 8 STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  1 m

2
 utwardzonego pobocza obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie  podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ewentualne rozebranie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie 
gruntowego pobocza, 

 przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 

 wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań Dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu, 

 uporządkowanie terenu. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 
 

[1] PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
[2] PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
[3] PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
[4] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[5] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

i podłoża przez obciążenie płytą. 
[6] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
[7] BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
[8] BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

[9] PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką 

[10]  PN-EN 933-1 
 

 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania 

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

[12] PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu 

[13] PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

[14] PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461864&page=1
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cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

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

[16] PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

[17]  PN-EN 1097-6  
 

 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 

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

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

[20] PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 
badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczenie aparatem 
Proctora 

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

[22]  PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

[23] PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

10.2. Inne dokumenty 
Nie występują. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=477147&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461692&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
D.07.01.01. Oznakowanie poziome 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna D.07.01.01 „Oznakowanie poziome” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem oznakowania poziomego, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane 
za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
oznakowania poziomego grubowarstwowego dla stałej oraz czasowej organizacji ruchu. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
a) dla materiałów grubowarstwowych (masy chemoutwardzalne) dla stałej organizacji ruchu: 

 malowanie linii ciągłych, 

 malowanie linii przerywanych, 

 malowanie strzałek i innych symboli, 

  
b) dla materiałów cienkowarstwowych (farby) dla czasowej organizacji ruchu, 

 malowanie linii ciągłych, 

 malowanie linii przerywanych, 

 malowanie strzałek i innych symboli, 
 zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych 
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.1.4.2. Czas użytkowania okres, podczas, którego 
oznakowanie drogi spełnia wszystkie wymagania wstępne określone przez odpowiedni zarząd drogi. 
1.4.3. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem występujące, 
jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
1.4.4. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące, jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, 
na którym się znajdują. 
1.4.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
1.4.6. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 
szczególne miejsca na nawierzchni. 
1.4.7. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez 
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane 
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości do 5 mm. Należą do 
nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
1.4.9. Czasowe oznakowanie drogowe – oznakowanie z materiału lub farby o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 6 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową nie dopuszcza się do stosowania oznakowania strukturalnego. 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. 
Dopuszcza się wyłącznie materiały spełniające ustalenia Ustawy o wyrobach budowlanych – oznakowane 
znakiem CE lub znakiem budowlanym B. 
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Materiał do poziomego oznakowania dróg powinien spełniać wymagania PN-EN 1436 (wraz ze zmianą A1:2005) 
oraz PN-EN 1871 (właściwości fizyczne) oraz wymaganiom szczegółowym określonym są w „Warunkach 
technicznych POD-97”. Powyższe zasady dotycząca także oznakowania czasowego wykonanego materiałami lub 
farbami o barwie żółtej. 
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub 
Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w pkt. 2.4. 
Badania powinny być wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją, określonych normach lub w uzupełnieniu 
zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97. 
2.4. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.4.1. Materiały do oznakowania docelowego - grubowarstwowe 
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą 
grubości od 3 mm do 6 mm w postaci masy chemoutwardzalnej. 
Masa chemoutwardzalna powinna posiadać deklarację zgodności z aprobatą techniczną oraz być oznakowana 
znakiem budowlanym B. 
Stosowany materiał powinien pozwolić na wykonanie oznakowania barwy białej. Masa powinna być wyrobem 
będącym mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kulek szklanych, środków pomocniczych oraz syntetycznej żywicy 
nie zawierającej rozpuszczalników organicznych oraz utwardzacz, będący katalizatorem polimeryzacji żywicy. 
Masa powinna stanowić jednorodną mieszaninę zawartych w niej składników, które przed zastosowaniem należy 
podgrzać do temperatury topnienia w celu uzyskania wiązania z podłożem zgodnie z zaleceniami producenta, 
Wymagania odnośnie właściwości masy chemoutwardzalnej do oznakowania grubowarstwowego podano w tablic 
1 i 2: 
Tablica 1. Wymagania odnośnie właściwości masy do oznakowania grubowarstwowego 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań według 

1. Zawartość pigmentów i wypełniaczy % (m/m) od 82 do 92 IBDiM Nr TN-3/4:2007 

2. Czas schnięcia minuta ≤ 45 IBDiM Nr PB/TN-3/7:2007 

3. Powierzchniowy współczynnik odblasku  mcd/m2lx ≥100 PN-EN 1436 

4. Współczynnik luminacji - ≥0,80 PN-EN 1436 

5. Współrzędne chromatyczności x, y - wg tabeli 2 PN-EN 1436 

6. 
Wskaźnik szorstkości SRT oznaczony na: 
- drodze 
- na próbce laboratoryjnej 

 
 

 
≥45 
≥50 

PN-EN 1436 

 
Tablica 2. Punkty narożne obszarów chromatyczności 

oznakowanie 
białe 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

 
Po 12 miesiącach od użytkowania oznakowanie wykonane masą chemoutwardzalną powinno spełniać 
następujące wymagania: 
 - współczynnik odblasku RL – min. 100 mcd/m

2
lx, 

- współczynnik luminacji – min. 0,30, 
- wskaźnik szorstkości oznaczony na drodze – min. 45 (SRT), 
- trwałość LCPC – min. 6.  
2.4.2. Wymagania dotyczące mikrokulek do posypywania 
Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się równomiernym uziarnieniem w zakresie zgodnie z zaleceniami 
producenta masy chemoutwardzalnej oraz powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne  
w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Właściwości mikrokulek powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1423.  
Co najmniej 80% mikrokulek szklanych zawartych w masie powinno charakteryzować się następującymi 
właściwościami: 

 współczynnik załamania powyżej 1,5, 

 odporność na wodę, chlorek sodu (sól), chlorek wapniowy i siarczek sodowy, 

 bez defektów w postaci kulek mętnych, które wykazują ostre kanty lub załamania, kulki sklejone, kulki 
owalne o stosunku średnic większych niż 1:1,3 oraz zapęcherzeń. 

Uziarnienie mikrokulek powinno być określone na sitach wg normy PN-EN ISO 565 w wymagań: 

 na górnym sicie ograniczającym nie powinno pozostawać więcej niż 2% [m/m], 

 na górnym sicie nominalnym powinno pozostawać od 0 do 10% [m/m], 

 dla każdego z sit pośrednich, zakres mas kulek pozostających na nich pomiędzy m inimum N1%, 
a maksimum N2% nie powinien być większy niż 40% [m/m], 

 na dolnym sicie nominalnym powinno zostać od 95 do 100% [m/m] kulek. 
W przypadku kulek szklanych hydrofobizowanych należy oznaczyć stopień hydrofobizacji, Uznaje się 
za spełnione, jeżeli minimum 80% spełnia właściwy test. 
Dostarczone mikrokulki powinny posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 1423 i być oznakowane znakiem 
CE. 
2.4.3. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi 
i powodujących skażenie środowiska. 
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2.4.4. Materiały do oznakowania czasowego – cieńkowarstwowe 
Wykonawca do oznakowania cienkowarstwowego może zastosować materiały nakładane warstwą grubości 

0,30,8 mm na mokro. Należą do nich rozpuszczalnikowe farby jedno i dwuskładnikowe o barwie żółtej 

stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane do temperatury powyżej 50C. 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w  materiałach do cienkowarstwowego 
znakowania nie powinna przekraczać 30% (m/m). 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)  
w ilości większej niż 10% oraz zawierających benzen. 
Dopuszcza się do zastosowania jako oznakowanie czasowe folii naklejanych. 
Materiały do oznakowania cienkowarstwowego powinny posiadać deklarację zgodności z aprobatą techniczną  
i być oznakowane znakiem budowlanym B. 
Należy stosować materiały łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. 
Współrzędne chromatyczności dla materiału barwy żółtej określa tablica 3. 
Tablica 3. Punkty narożne obszarów chromatyczności 

 1 2 3 4 

x 0,443 0,545 0,465 0,389 

y 0,399 0,455 0,535 0,431 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia lub ciepła, 
w zadaszonych magazynach w temperaturze od +5

O
C do +25

O
C lub wg zaleceń producenta oraz chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Trwałość materiałów (zachowanie właściwości chemicznych i fizycznych) składowanych w warunkach 
określonych przez producenta nie powinna być krótsza niż 10 miesięcy od daty produkcji. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

 specjalistyczny zmechanizowany sprzęt czyszczący z urządzeniem odpylającym, 

 sprężarki, 

 zmechanizowany sprzęt do układania masy chemoutwardzalnej (maszyna samobieżna), z 
zintegrowanym mechanicznym posypywaniem, posiadająca możliwość automatycznej regulacji 
wydajności nanoszonych materiałów i gwarantować ich równomierne nanoszenie, 

 ręczne układarki do masy chemoutwardzalnej, 

 szablony do oznakowań strzałek, znaków poprzecznych i uzupełniających, 

 szczotki ręczne. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem i oznakowaniem zabezpieczającym wykonywane prace. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. 
Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 
mechanicznym oraz zgodnie z prawem przewozowym. Materiały powinny być przewożone w sposób 
gwarantujący zachowanie właściwości materiałów uwzględniając wymogi producenta.   
Masę cheo należy pakować zgodnie z PN-89/C-84100, w opakowania uzgodnione pomiędzy producentem i 
Wykonawcą, mające wymiary zgodne z systemem wymiarowym opakowań wg PN-89/O-79021. 
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania 
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały 
napis zawierający: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

 masę netto, 

 znak CE lub znak budowlany B, 

 klasę zagrożenia pożarowego, 

 ewentualne wskazówki dla Wykonawcy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić, co najmniej 5
o
C,  

a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami Producenta lub wynosić co najwyżej 80 %. 
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej i zgodności 
z Dokumentacją projektową. 
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5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w niniejszej specyfikacji 
i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
5.5. Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak 
najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

 cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

 grubowarstwowego, metodą frezowania. 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego 
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska,  
w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.6. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do 
ustaleń zawartych w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” i wskazaniach Inżyniera. 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek  
i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
5.7. Wykonanie znakowania drogi 

5.7.1. Wykonanie docelowego znakowania drogi 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Materiał nakłada się ręcznie lub maszynowo na suche i czyste podłoże, bez zanieczyszczeń mechanicznych lub 
organicznych w warunkach atmosferycznych wg punktu 5.2. 
Masę nakłada się warstwą o grubości od 1,5 mm do 2 mm (w zależności od sposobu nakładania), w ilości od  
2,7 kg/m2 do 5,5 kg/m2 z zachowaniem wymiarów i ostrości krawędzi.  
Zaleca się grubość nanoszonej warstwy kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, 
podkładanej na drodze malowarki. 
Rozkładanie może być ręczne przy zastosowaniu szpachli, plastomarkera lub przy użyciu maszyny samobieżnej. 
Posypanie świeżo nałożonej masy mieszaniną kulek szklanych z krystobalitem (3 części kulek szklanych i 1 
części krystobalitu) w ilości około 0,3-0,5 kg/m2 powinno nastąpić jak najszybciej, jednak nie później niż po 10 s.  
Mikrokulki należy nanosić pod ciśnieniem, co zapewniani ich lepsze zagłębienie w warstwie masy 
chemoutwardzalnej. Ciśnienie powietrza przy natrysku należy dobierać indywidualnie do sprzętu i używanego 
materiału. Ciśnienie powinno zapewnić optymalne zanurzenie kulek, dające prawidłowe parametry oznakowania 
poziomego określone w tabeli 4. 
Mikrokulki należy stosować wyłącznie z materiałami do poziomego znakowania przeznaczonymi do wykonywania 
oznakowań odblaskowych. 
Jako utwardzacz zaleca się preparat nadtlenkowy w stanie stałym w ilości od 1,0% (m/m) do 2% (m/m). 
5.7.2. Wykonanie czasowego oznakowania drogi. 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania 
robót. Przygotowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 minut 
do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić 
farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0,4-0,8 mm, zachowując wymiary i ostrość krawędzi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania, a jego 
oddaniem do ruchu. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta. 
Badania wstępne należy wykonywać w terminie od 14 do 30 dni po wykonaniu oznakowania poziomego. Badania 
kontrolne należy wykonywać dwukrotnie, raz w okresie od 3 do 6 miesięcy i drugi raz przed upływem terminu 
gwarancji, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od okresu oddania drogi do użytkowania. Przy akceptacji 
Inżyniera można odstąpić od badań kontrolnych w okresie od 3 do 6 miesięcy od daty oddania oznakowania 
poziomego do użytkowania. 
Termin wykonania badań wstępnych oraz kontrolnych ustala Inżynier. 
Grubość oznakowania należy przeprowadzić, jeżeli Wykonawca nie udziela 3 letniej gwarancji. 
Odcinki próbne dla badań wstępnych i kontrolnych określa Inżynier uwzględniając wymagania określone  
w PN-EN 1824. 
6.2. Badanie przygotowania podłoża 
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Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
6.3. Badania wstępne 

Wartość współczynnika β w badaniach wstępnych powinna wynosić dla barwy: 

 białej – co najmniej 0,40 (klasa B3), 

 żółtej – co najmniej 0,30 (klasa B2). 
Barwa oznakowania powinna być określone wg PN-EN 1423 przez współrzędne chromatyczności x, y wg tablicy 
2 i 3. 
Wartość współczynnika Qd w badaniach wstępnych powinna wynosić dla barwy: 

 białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (klasa Q3), 

 żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (klasa Q2). 
Wartość współczynnika  RL w badaniach wstępnych (w stanie suchym) powinna wynosić dla barwy: 

 białej, co najmniej 250 mcd m2 lx-1 (klasa R4/5), 

 żółtej, co najmniej 150 mcd m2 lx-1 (klasa R3). 
6.4. Badania kontrolne w czasie użytkowania 

6.3.1. Badania wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

 pomiar wilgotności względnej powietrza, 

 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 

 pomiar czasu schnięcia,  

 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych dla oznakowania grubowarstwowego, 

 pomiar poziomych wymiarów oznakowania,  

 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien 
przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
Wykonane oznakowanie poziome powinno spełniać następujące wymagania w czasie użytkowania określone  
w tablic 6. Przez czas użytkowania rozumie się okres od 1 miesiąca do końca okresu gwarancji (minimum 36 
miesięcy) od daty oddania oznakowania poziomego do użytkowania. 
Tablica 6. Zbiorcze zestawienie wymagań dla wykonanego oznakowania w czasie jego użytkowania: 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Wartość 

1 Współczynnik załamania światła kulek szklanych  ≥ 1,5 

2 Zawartość kulek szklanych z defektami % <20 

3 Współczynnik luminancji Qd w świetle rozproszonym o barwie: 
- białej  
- żółtej 

 
mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 

 100 

 80 

4 Współczynnik luminancji  o barwie: 
- białej 
- żółtej 

 
- 
- 

 

 0,30 

 0,20 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku RL oznakowania w stanie 
suchym (powyżej 12 miesięcy) o barwie: 
- białej 
- żółtej 

 
mcd m-2 lx-1 
mcd m-2 lx-1 

 

 100 
- 

6 Szorstkość oznakowania 
 

wskaźnik 
SRT 

 

 45 

 
Wymagania współczynnika luminancji należy określać, jeżeli nie wykonuje się badania współczynnika luminancji. 
Wymagania współczynnika Qd w świetle rozproszonym należy określać, jeżeli nie wykonuje się badania 

współczynnika luminancji . 
Ze względu na konieczność wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na okres badań użytkowych Wykonawca 
robót przygotuje i zatwierdzi z właściwym zarządcą ruchu projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający 
specyfikę badań. Koszty przygotowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenia 
czasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.5.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją projektową i „Instrukcją 
o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom: 

 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 

 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 

 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości. 
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy 
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
6.5.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, 
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
6.6. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać usunięte i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może 
być dokonany po: 

 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

 przedznakowaniu, 

 usunięciu istniejącego oznakowania poziomego. 
8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów  
i badań jakościowych określonych w  pkt. 6. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy 
oznakowania określone w niniejszej ST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

 oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

 ewentualne usunięcie istniejącego oznakowania, 

 przedznakowanie, 

 naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 

 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

 prace porządkowe, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań (w tym wstępnych oraz kontrolnych) wymaganych w niniejszej 
specyfikacji. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 1436+Ap1+Ap2 Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 
[2] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
[3] PN-EN 1423 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki 

szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny 
[4] PN-EN 1424 Kulki szklane do mieszania 
[5] PN-EN 1463-1+Ap1 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. 

Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
[6] PN-EN 1436-2 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. 

Część 2: Badania terenowe 
[7] PN-EN 12802 Materiały do poziomego oznakowania dróg.  Laboratoryjne metody identyfikacji 
[8] PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Prefabrykowane materiały do 

poziomego oznakowania dróg 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463796&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463796&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463796&page=1
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[9] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
[10] PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Odcinki doświadczalne 
[11] PN-EN ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 

elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek 
[12] PN-EN ISO 787-9 Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy. Oznaczanie wartości pH wodnej 

zawiesiny 
[13] PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
[14] PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
[15] PN-O-79021:1989 Opakowania. System wymiarowy 
 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
[2] Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 

z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

[3] Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki 
ich umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463796&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463796&page=1
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D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna D.07.02.01 „Oznakowanie pionowe” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem oznakowania pionowego, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
i odbiorem oznakowania pionowego drogowego dla stałej i czasowej organizacji ruchu.. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
wykonana z aluminium - jako jednolita lub składana. 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw 
syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest 
z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 
1.4.7. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 
daty produkcji. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wymagania odnośnie fundamentów, konstrukcji wsporczych (słupków) oraz tarczy znaku dotyczą znaków 
ustawianych na stałe, jak i czasowo. 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Wszystkie materiały prefabrykowane użyte do znakowania pionowego powinny spełniać wymagania wyrobu 
budowlanego dopuszczonego do stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiał powinien 
posiadać aktualny certyfikat zgodności wydany przez właściwą jednostkę oraz deklarację zgodności producenta  
z normą PN-EN 12899-1 i być oznakowany znakiem CE lub B. 
Symbole i rozmiary znaków winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz Dokumentacją projektową. 
Znaki drogowe powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

 dobrą widocznością w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych, 

 dobrą i jednoznaczną czytelnością przekazywanej treści, 

 trwałością min. 10 lat (nie dotyczy znaków ustawianych czasowo). 
Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczania znaku dla jadających  
z przeciwnego kierunku powinna zawierać dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do 
wykonania znaku, miesiąc i rok produkcji znaku. 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

W przypadku fundamentów monolitycznych beton do fundamentu znaków pionowych powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 206-1 oraz PN-B-06265. Fundament należy wykonać z betonu o klasie co najmniej C16/20. 
W przypadku fundamentów prefabrykowanych dostarczony prefabrykat powinien posiadać deklarację zgodności 
producenta do normy PN-EN 14991 i być oznakowany znakiem CE lub B. Deklarowane powinny być następujące 
właściwości: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie, 
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 granicę plastyczności stali zbrojeniowej przy rozciąganiu, 

 dane geometryczne w zakresie istotnych wymiarów, 

 warunki trwałości, 

 możliwe powołania na informacje techniczne, dotyczące szczegółów konstrukcyjnych, trwałości i danych 
geometrycznych. 

2.3.1. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-
EN 197-1. 
2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 
2.3.3. Woda 
Woda do betonu powinna zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008. 
2.4. Tarcza znaku 

2.4.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia 
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne 
i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały 
czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę (min. 10 lat dla znaków stałych i min. 2 lata dla 
znaków ustawianych czasowo). 
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z Zamawiającym, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie Wykonawcy: 

 instrukcję montażu znaku, 

 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

 instrukcję utrzymania znaku. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej (słupka) powinien wynosić 10 lat dla znaków stałych i min. 2 lata 
dla znaków ustawianych czasowo. 
2.4.3.  Materiały do wykonywania tarczy znaku 
Tarcze znaku należy wykonać z blachy z aluminium lub stopów z aluminium. Blacha z aluminium lub stopów 
aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 
Wymagane grubości zgodnie z PN-EN 485-4: 

 co najmniej 1,5 mm, 

 dla tarcz o powierzchni powyżej 1 m2 – co najmniej 2,0 mm. 
Znaki i tablice muszą spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych: 

Parametr 
Klasa wg 
PN-EN 12899-1 

Wytrzymałość na obciążenie siłą naporu wiatru WL2 

Wytrzymałość na obciążenie skupione PL2 

Dynamiczne obciążenie śniegiem DSL1 

Chwilowe odkształcenia - zginanie TDB5 

Chwilowe odkształcenia skrętne TDT5 

Rodzaj krawędzi znaku E2 

Przewiercanie lica znaku P3 

Ochrona powierzchni SP2 

Częściowy współczynnik działania PAF1 

Chromatyczność w świetle dziennym oraz współczynnik luminacji CR1 

Współczynnik odblasku RA1 

Wytrzymałość na uderzenie powierzchni czołowej znaku dopuszczone 

Odporność na korozję SP1 

Odporność na przenikanie pyłu oraz wody IP56 

 
2.4.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku powinna spełniać następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójnie gięcie 
bez nacięć, przewężeń włącznie z narożnikami. Szerokość drugiej zagiętej krawędzi jest nie mniejsza 
niż 10 mm. Dopuszcza się zabezpieczenie krawędzi tarczy znaku na całym obwodzie ramą z profilu 
ceowego stalowego ocynkowanego lub aluminiowego.  

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m. 

 tarcza znaku powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
(np. fosforanową i chromianową) wytworzonymi podczas obróbki chemicznej, a także zabezpieczone 
powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm w kolorze RAL 7037 uzyskaną w procesie lakierowania 
proszkowego.  

 warunków bezpieczeństwa użytkowania – brak ostrych krawędzi. 
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Dla oznakowania czasowego należy zastosować tarcze wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 
min. 1,25 mm (o powierzchni tarczy powyżej 1 m2 grubości min. 1,5 mm) wg PN-EN 10346, gatunek stali co 
najmniej DX52D z powłoką cynkową co najmniej Z275. 
Dopuszcza się po akceptacji Inżyniera dla oznakowania czasowego stosowanie modułowych kształtowników 
z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego 
nie mogą być większe od 0,8 mm. 
Tarcze znaków i tablic o powierzchni większej niż 1 m

2
 powinny spełniać następujące wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy muszą być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi 
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., jednak nie mniejszym 
niż 30 mm,  

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy dla znaków wielkogabarytowych wzdłuż poziomej i pionowej 
krawędzi musi być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach 
ich łączenia. 

2.5. Konstrukcja wsporcza 

2.5.1. Kształtowniki 
Kształtownik powinien być wykonany w technologii gięcia lub walcowania. Zaleca się, aby kształtownik wykonany 
był z blachy stalowej czarnej wg PN-EN 10025. 
Pożądane jest, aby kształtowniki były dostarczone o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką 10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 
na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie, z 
tym że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie 
może zmniejszyć się o więcej niż 0,2 mm. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać żadnych, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie 
uzbrojonym okiem. 
Kształtownik powinien być zabezpieczony antykorozyjnie ogniowo poprzez ułożenie warstwy cynku o grubości 
min. 60 µm zgodnie z PN-EN ISO 1461. Zabezpieczenie należy wykonywać po procesie gięcia lub walcowania. 
Słupki profilowane i konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
Kształtownik powinien mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Dopuszcza się przy akceptacji projektanta 
do stosowania przekrój o innym kształcie, pod warunkiem, że konstrukcja wsporcza znaku spełniać będzie 
wymagania normy PN-EN 12767 dla klasy min.  LE,70,3. 
Tablica 2. Wymagania dla słupków profilowanych i konstrukcji wsporczych 

Lp. Cecha Wymaganie Klasa 

1 Odporność Stal cynkowana ogniowo SP1 

2 Gatunek stali  S355J2 

3 
Odporność na dostawanie się pyłu oraz 
wody 

 IP56 

4 Maksymalny moment zginający Mu 100 kN×m  

5 Sztywność zginania Et min. 100 kN×m2  

6 Maksymalny moment skręcający Tu min. 100 kN×m  

7 Sztywność skręcania GIt min. 100 kN×m2  

 
2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 
Dla znaków docelowych należy stosować folię trzeciej generacji pryzmatyczną lub fluorescencyjna. 
Nie przewiduje się zastosowania folii przeciwroszeniowej. 
Dla znaków ustawionych czasowo typ folii określi Inżynier. Zaleca się, aby była to folia drugiej generacji. 
Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku R’ dla lic znaków mierzone 
dla standardowego źródła światła CIE typu A przedstawiono w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku R’ w [cd/lx/m2] dla lic znaków 
mierzone dla standardowego źródła światła CIE typu A 

Kąt 
obserwacji 
α 

Kąt 
oświetlenia 
β1  
(β2 = 0) 

Barwa lica znaku 

Biała Żółta Czerwona Zielona Niebieska Brązowa Pomarańczowa 

0,2˚ 

5˚ 250 170 45 45 20 12 100 

30˚ 150 100 25 25 11 8,5 60 

40˚ 110 70 15 12 8 5 29 
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0,33˚ 

5˚ 180 122 25 21 14 8,5 65 

30˚ 100 67 14 12 8 5 40 

40˚ 95 64 13 11 7 3 20 

2˚ 

5˚ 5 3 0,8 0,6 0,2 0,2 1,5 

30˚ 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,9 

40˚ 1,5 1 0,3 0,2 - - 0,8 

 
Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnik odblasku R’ w [Cd/lx/m2] dla lic odblaskowych 
znaków używanych w okresie ich gwarantowanej trwałości określa tablica 4. 
Tablica 4. Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnik odblasku R’ w [Cd/lx/m2] dla lic 
odblaskowych znaków używanych w okresie ich gwarantowanej trwałości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku 
odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały 
okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub 
odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia 
oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić min 10 lat. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności 
i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na 
obrzeżach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu 
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 2 mm. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku 
niż 2 mm. 
W każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych 
usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak 
musi być bezzwłocznie wymieniony. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy 
znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich 
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku 
nie może występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90

o
 przy 

promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
2.7. Materiały do montażu znaków 

Wszelkie materiały do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych będą zabezpieczone przed 
korozją metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek sprężystych 

Barwa lica znaku 

Typ odblaskowości / wartość R’ 

Kąt obserwacji   α = 0,20˚ 
Kąt oświetlenia  β1 = 5˚ (β2 = 0˚) 
Kąt obrotu          ε = 0˚ 

do 5 lat do 10 lat 

Biała 144 126 

Żółta 97 84 

Czerwona 20 17 

Zielona 16 15 

Niebieska 11 10 

Pomarańczowa 52 45 

Brązowa 6 5 
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będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza się 
stosowania elementów gumowych, jako elementów łącznikowych. 
Tarcze znaku wyposażone w stalowy profil konstrukcyjno-montażowy muszą pozwalać na montaż uchwytu 
służącego do zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej. Profil montażowy musi posiadać możliwość 
mocowania oprócz uchwytów również stalowych taśm montażowych do mocowania znaków na dowolnych 
średnicach konstrukcji wsporczych. 
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany 
zgodnie z BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem 
a prefabrykatem. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco 
i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
Tarcze znaków z naklejonym licem należy opakować w sposób zapewniający ochronę folii lica przed 
uszkodzeniem, z możliwością identyfikacji. 
Słupki znaków powinny być pakowane po nie więcej niż 30 sztuk. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

 koparek kołowych,  

 ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 dźwigów, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Znaki powinny być dostarczone jako kompletne tzn. z osprzętem umożliwiającym ich montaż w terenie. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami 
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Elementy montażowe muszą być zamocowane w taki sposób do tarcz, aby nie powodować zniekształcenia strony 
lica tablicy. 
Sposób umieszczania znaków powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 
Wszystkie znaki pionowe należy umieszczać z bezwzględnym zachowaniem skrajni drogowej zarówno 
dla pojazdów, jak i pieszych oraz rowerzystów. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć z zachowaniem skrajni drogowej: 

 lokalizację znaku, tj. jego kilometraż, odległość od krawędzi jezdni 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania 
i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja znaku powinna być zgodna z Dokumentacją projektową. 
Roboty rozbiórkowe znaków i tablic i należy wykonać zgodnie z ST D-01.02.04 „Rozebranie elementów ulic”. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, 
rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z zaleceniami producenta znaku, 
opracowaną dokumentacją projektową przez Wykonawcę dla konstrukcji wsporczych lub wskazaniami Inżyniera. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Dno wykopu powinno być wyrównane. Przy 
naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić. Dno wykopu należy zagęścić. 
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W przypadku fundamentów pod znaki mieszankę betonową należy zagęścić poprzez sztychowanie. W  przypadku 
fundamentów pod konstrukcje wsporcze tablic drogowskazowych zaleca się wykonać warstwę wyrównawczą gr. 
10 cm z betonu C8/10 zagęszczonego zagęszczarkami płytowi przy konsystencji wilgotnej. Fundament pod 
konstrukcje wsporczą należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

Górna powierzchnia fundamentu powinna być równa z powierzchnią terenu z dokładnością  2,0 cm. 
Posadowienie słupa konstrukcji wsporczej zlokalizowanego w pasie dzielącym z barierą betonową należy 
wykonać zgodnie z ST D-07.04.01 „Bariera betonowa”. 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza nie więcej niż + 5 
cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych oraz skrajni drogowej. 

5.5. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku powinna być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiających jej przesunięcie 
lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
Jednakże zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej 
ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych 
warunkach kolizji. W szczególności – żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać  
w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.6. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na 
nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie 
mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może 
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablica 5. 
Tablica 5. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych na budowę 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

każda tarcza i tablica 
znaku 
pozostałe elementy – 
5 do 10 wybranych 
losowo elementów w 
każdej dostarczonej 
partii wyrobów liczącej 
do 100 elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami  
pkt 2 2 Sprawdzenie 

wymiarów 
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości Inżynier może zlecić Wykonawcy zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. Niezależnie Inżynier przez losowe wybranie 
może zlecić sprawdzenie barw i odblaskowości tarcz i tablic znaków drogowych oraz grubości powłok kryjących 
na przedniej stronie tarcz. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
oraz Warunkami technicznymi (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 

 poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze, 

 poprawność ustawienia konstrukcji wsporczych. 
Badania tarczy znaku należy wykonać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na 
działanie mgły solnej oraz wody. 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 
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 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 
należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

 oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu 
od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne 
spoinomierze, 

 w przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie 
z PN-M-06515, 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w PN-M-69011 powinny być naprawione 
powtórnym spawaniem. 

6.4. Ocena wyników badań 

Kontrola jakości robót dotyczy sprawdzenia jakości wykonywanych prac pod kątem zgodności z Dokumentacją 
projektową, procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta. Wyniki pomiarów kontrolnych winny być 
zamieszczone w protokołach pomiarowych, jako jeden z warunków dokonania odbioru robót. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień  niniejszej specyfikacji powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 szt. dla tarcz znaków, z podziałem na powierzchnie, 

 szt. dla konstrukcji wsporczych znaków. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów  
i badań jakościowych określonych w pkt. 2 i 6. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego w Umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z odwozem materiału z kosztami składowania, 

 wykonanie fundamentów, 

 ustawienie słupków (konstrukcji wsporczej pod znak), 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 rozbiórka znaków pionowych ustawionych czasowo, 

 prace porządkowe, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji, 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 12899-1 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe 
[2] PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów 

wyrobów walcowanych na zimno 
[3] PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy 
[4] PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 

Wymagania i badania 
[5] PN-EN 10152 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
[6] PN-EN 10346 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne 

dostaw. 
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[7] PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania  
i metody badań. 

[8] PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
[9] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 
[10] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[11] PN-EN 197-1 Cement część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
[12] PN-EN 1080 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

[13] PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów 
[14] PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 
[15] PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
[16] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
[17] PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
[18] PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
[19] PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
[20] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[21] PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej 
[22] PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz 

oznaczanie nasiąkliwości 
 

[23] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
[24] PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie 
10.2. Inne dokumenty 

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
[1] Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

[2] Załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy 
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D.07.02.01a Konstrukcje wsporcze dla tablic  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna D.07.02.01a „Konstrukcje wsporcze dla tablic” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji wsporczych dla tablic drogowskazowych oznakowania pionowego, które 
zostaną wykonane w ramach zadania : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji wsporczych dla tablic oraz samych tablic. 
W zakres robót wchodzą: 

 sporządzenie rysunków roboczych konstrukcji, 

 sporządzenie rysunków wymiarowych tablic, 

 warsztatowe wykonanie elementów stalowych, 

 zamocowanie słupów w fundamentach, 

 montaż elementów stalowych. 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i określeniami 
podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, STWiORB 
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  MATERIAŁY 

Konstrukcje wsporcze należy wykonać jako stalowe ocynkowane. Słupy mogą być o przekroju jednolitym 
owalnym, względnie w postaci kratownicy. Tablice należy wykonać z elementów aluminiowych. 
Dla konstrukcji wsporczych mogą być stosowane następujące materiały zgodne z aktualnymi normami. 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Montaż elementów dowolnymi urządzeniami montażowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru montowanych 
elementów. 
Sprzęt ten podlega uzgodnieniu z Inżynierem.  
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
Transport dowolnymi środkami transportowymi. 
Elementy stalowe należy przewozić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i zarysowaniem pokryć 
antykorozyjnych. 
Elementy drobne (śruby, nakrętki, podkładki, elementy uszczelniające) należy przewozić w   skrzyniach. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny projektu technicznego  
i rysunków roboczych konstrukcji wsporczej na podstawie przekazanej mu Dokumentacji organizacji ruchu.  
Projekt ten winien zawierać: 

 obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 część rysunkową, 

 część technologiczną. 
W projekcie tym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia: 

 szczegóły połączeń konstrukcji słupów z fundamentami, 

 szczegóły połączeń słupów z tablicami, 

 rysunki warsztatowe elementów stalowych słupów i tablic, 

 technologię spawania, 

 technologię wykonania pokryć antykorozyjnych. 
Obliczenia i rysunki należy wykonać w dostosowaniu do przepisów zawartych w punkcie 10 niniejszej ST. 
Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu przez Inżyniera. 
5.2.  Warsztatowe wykonanie elementów stalowych 

Wykonanie konstrukcji zgodne z warunkami normy PN-89/S-10050, z dopuszczeniem następujących złagodzeń 
wymogów, w związku z drugorzędnym charakterem konstrukcji objętych niniejszą ST: 

 nie jest wymagane uzyskanie atestu na wyroby i materiały stalowe. 
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Konstrukcja w wytwórni musi być wykonana łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
5.3.  Zabezpieczenia antykorozyjne  

5.3.1. Powłoka metalizacyjna cynkowa 
Wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowej za wyjątkiem powierzchni, które po wbudowaniu stykać się będą  
z betonem, podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu przez  metalizację natryskową cynkiem,  wykonana 
zgodnie z wymogami normy BN-89/1076-02. 
Oczyszczenie powierzchni przez odtłuszczenie a następnie piaskowanie lub śrutowanie do drugiego stopnia 
czystości wg PN-70/H-97052,  
Minimalna grubość powłoki powinna wynosić 200 mikronów.  
5.3.2.  Zabezpieczenie antykorozyjne  części stykających się z betonem 
Części stykające się z betonem zabezpieczyć należy powłoką malarską o dużej trwałości.  
Przewiduje się zastosowanie powłoki z żywic epoksydowych dwuskładnikowych nanoszonej jednorazowo,  
o grubości min 200 mikronów. Powłoka ta nanoszona może być tylko na powierzchnię czystą i suchą. 
5.3.3. Elementy złączne 
Nakrętki i podkładki winny być cynkowane.  
5.4.  Montaż konstrukcji 

Montaż konstrukcji odbywać się winien zgodnie z projektem organizacji montażu, sporządzenie którego należy 
do obowiązków Wykonawcy. Projekt ten podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 
Montaż obejmuje: 

 zamontowanie i wyregulowanie słupków konstrukcji, 

 wykonanie podlewek z zaprawy cementowo - piaskowej pod podstawami słupów, 

 montaż i zamocowanie uprzednio wykonanych elementów tablic. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zakres kontroli 

Kontroli podlegają: 

 sprawdzenie obliczeń wymiarowania konstrukcji, 

 warsztatowe wykonanie konstrukcji stalowej, 

 zabezpieczenia antykorozyjne, 

 montaż poszczególnych elementów konstrukcji wsporczych. 
6.2.  Kontrola wykonania konstrukcji stalowych 

Kontrola jakości i tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-89/S-10050. 
Jakość spoin pachwinowych i czołowych oceniana na podstawie oględzin zewnętrznych wg PN-85/M-69775. 
Klasa wadliwości spoin nie niższa niż W2.  
6.3.  Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych 

Sprawdzeniu podlegają: 

 materiały przeznaczone do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych wg BN-89/1076-02, 

 powierzchnia wyrobów przed naniesieniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  wg BN-89/1076-02 
i PN-70/H-97052,  

 sprawdzenie sposobu natryskiwania powłoki metalizacyjnej wg BN-89/1076-02, 

 sprawdzenie grubości powłok antykorozyjnych za pomocą mierników magnetycznych lub  
elektromagnetycznych, 

 sprawdzenie przyczepności powłok wg BN-75/1076-03 oraz PN-80/C-81531, 

 sprawdzenie szczelności powłoki metalizacyjnej wg BN-75/1076-03 i PN-75/C-81518, 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej wzrokowo wg PN-71/H-97053. 
6.4.  Kontrola montażu elementów stalowych 

Kontrola montażu powinna być przeprowadzona wg zasad podanych w normie PN-89/S-10050.  
Tolerancje montażu: 

 odległość wzajemna słupków:  ± 5 mm, 

 rzędne wysokościowe:   ± 5 mm,  

 odchylenie od pionu:     1%.  
6.5.  Kontrola konstrukcji po wbudowaniu 

Kontroli podlega: 

 stwierdzenia zgodności wykonania z projektem technicznym i rysunkami roboczymi, 

 sprawdzenia prawidłowego przytwierdzenia do konstrukcji niosącej i połączenia elementów tablic 
między sobą, 

 stwierdzenie braku uszkodzeń tablic po ich wbudowaniu. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowi jest: 

 kpl. dla konstrukcji wsporczej tablic wraz z fundamentem. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi przez Inżyniera podlegają: 

 materiały stalowe przeznaczone do wbudowania (potwierdzenie gatunku stali, sprawdzanie tolerancji 
wykonawczych), 

 wykonana w warsztacie konstrukcja stalowa, 
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 pokrycia antykorozyjne,  

 konstrukcja stalowa po zamontowaniu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją techniczną, STWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli 
wszystkie pomiary badania z zachowaniem warunków określonych w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA ODPŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 9.  
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 sporządzenie rysunków roboczych i wymiarowych, 

 warsztatowe wykonanie elementów stalowych, 

 wykonanie fundamentów, 

 zamocowanie słupków w fundamentach, 

 montaż elementów stalowych, 

 kontrola i odbiór robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-85/S10030 Obiekty mostowe. Obciążenia 
[2] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
[3] PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
[4] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
[5] PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości  

i niskostopowe. 
[6] PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka, pręty walcowane na gorąco.  
[7] PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
[8] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
[9] PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych.  
[10] PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

do malowania. 
[11] PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 
[12] PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. 
[13] PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
[14] PN-75/C-81518 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia porowatości powłok lakierowych. 
[15] BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.  
[16] BN-75/1076-03 Natryskowe powłoki metalowe, cermetalowe i ceramiczne. Metody badań.  
[17] PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
[18] PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
[19] PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
[20] PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.  
[21] PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
[22] PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.  
10.2. Inne dokumenty 

[1] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach 

[2] Instrukcja zabezpieczenia przed korozją  konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A - 
Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971. 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.07.02.02. Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja techniczna D.07.02.02 „Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe” odnosi się 
do wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem oznakowania pionowego, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w 
nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawianiem wzdłuż 
drogi urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 
Zakres robót obejmuje: 

 ustawienie urządzeń optycznego prowadzenia ruchu: 
a) słupków prowadzących, 
b) słupków krawędziowych, 

 ustawienie urządzeń do oznaczania pasa drogowego: 
a) znaków kilometrowych, 
b) znaków hektometrowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Słupek prowadzący – słupek umieszczony na poboczu jezdni w celu wskazywania przebiegu drogi i/lub 
ostrzegania przed niebezpieczeństwem w świetle dziennym. 
1.4.3. Słupek prowadzący U-1a - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 
prowadzenia ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach 
atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. 
1.4.4. Słupek prowadzący U-1b - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 
prowadzenia ruchu, o podobnej funkcji jak słupek U-1a, umieszczane na barierze ochronnej i trwale z nią 
połączone. 
1.4.5. Urządzenie odblaskowe – urządzenie wyprodukowane z użyciem jakiejkolwiek dostępnej technologii, 
odbijające padające światło. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące słupków prowadzących 

Słupek prowadzący powinien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 12899-3 i być oznakowany znakiem 
CE lub znakiem budowlanym B. 
Należy stosować słupki klasy D3 wg PN-EN 12899-3. 
Wszystkie urządzenia słupków prowadzących powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Jeżeli materiały nadają 
się do recyklingu, powinno to być zaznaczone poprzez zastosowanie odpowiedniego kodu materiału. 
W zakresie charakterystyki optycznej powierzchnie słupków powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12899-3. 
Charakterystyka fizyczna zgodnie z PN-EN 12899-3: 

 wytrzymałość statyczna – maksymalne tymczasowe odkształcenie – WL2 (maks. 5%), 

 wytrzymałość na uderzenie pojazdu (bezpieczeństwo bierne) – dopuszczony, 

 odporność na korozję – SP1 – dopuszczony, 

 odporność na UV (przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych) – dopuszczony, 

 substancje niebezpieczne – NPD. 
2.3. Elementy odblaskowe słupków prowadzących 
Element odblaskowy  powinien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 12899-3 i być oznakowany 
znakiem CE lub znakiem budowlanym B. 
Widzialność słupka prowadzącego w nocy zapewniają elementy odblaskowe umieszczane na korpusie słupka. 
Powinny one być barwy czerwonej od kierunku najazdu i białej na odwrotnej stronie. Odblaskowość takich 
elementów powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. oraz  
z wymaganiami właściwej aprobaty technicznej. Dodatkowo  w zakresie charakterystyki optycznej elementy 
odblaskowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12899-3. 
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Elementy odblaskowe wykonywane mogą być w postaci elementów pryzmatycznych z polimetakrylanu metylu 
(PMMA) lub innego tworzywa sztucznego, mocowanych do korpusu słupka za pomocą nitów. Wymiary i kształt 
tych elementów powinny być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 
r. Elementy odblaskowe powinny odpowiadać typowi R1 i klasie RA1 wg PN-EN 12899-3. 
Charakterystyka fizyczna zgodnie z PN-EN 12899-3: 

 odporność na korozję – SP1 – dopuszczony, 

 odporność na przenikanie wody – dopuszczony, 

 odporność na warunki atmosferyczne (przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych) – 
dopuszczony, 

 substancje niebezpieczne – NPD. 
2.4. Farby 
Do dodatkowego zabezpieczania elementów łączących oraz do nanoszenia symboli i cyfr mogą być również 
stosowane farby i lakiery różnych typów, zaakceptowane przez Inżyniera.  Farba powinna spełniać warunki dobrej 
przyczepności do podłoża. Powinna posiadać certyfikaty zgodności z normami i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania. Powstała powłoka malarska powinna być odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia 
mechaniczne. 
Farby należy składować w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniem opakowań, zabrudzeniem i przemieszaniem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania techniczne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania słupków prowadzących 

Wykonawca przystępujący do ustawiania słupków prowadzących powinien wykazać się, w zależności od sposobu 
mocowania słupków, dysponowaniem następującym sprzętem: 

 sprzętem do wykonywania otworów w gruncie pod słupki (szpadle, wiertnice), 

 sprzętem do zagęszczania gruntu wokół słupków, 

 drobnym sprzętem pomocniczym do montażu (jak poziomice, taśmy miernicze), 

 sprzętem do załadunku i wyładunku słupków, 

 małymi betoniarkami przewoźnymi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

Transport słupków prowadzących może być dokonywany dowolnym środkiem transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Drobne materiały, jak folie samoprzylepne, elementy połączeniowe, farby itd. należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Ustawianie słupków 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie Dokumentacji projektowej przy 
uwzględnieniu postanowień załącznika 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. 
Otwory w gruncie pod słupki powinny mieć wymiary w planie większe o 20 do 30 cm od wymiarów słupka, a 
głębokość uzależnioną od wysokości słupka. Otwory pod słupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego 
należy dostosować do konstrukcji mocującej słupki. Otwory można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym 
sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Przy osadzaniu słupków w wykonanych uprzednio otworach powinno się uwzględniać: 

 właściwe ustawienie słupka, 

 zachowanie dokładnie pionowej pozycji słupka, 

 wypełnienie otworu gruntem i zagęszczenie gruntu tak, aby wskaźnik zagęszczenia nie był 
mniejszy niż 1,0. 

Sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu można dokonać za pomocą próby Proctora lub metodą sondowania 
dynamicznego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

 aprobaty techniczne dla słupków prowadzących, 

 deklaracje zgodności słupków prowadzących z aprobatami technicznymi, 

 świadectwa jakości lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane 
inne materiały. 

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robót 
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robót 
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Wszystkie rodzaje słupków powinny być sprawdzone w zakresie kształtu, wymiarów i jakości zastosowanych 
materiałów, zgodnie z punktem 2. Próbki do badań należy pobierać losowo, biorąc po minimum 3 szt. z każdej 
dostarczonej partii wyrobów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 

 zgodność ustawienia słupka z dokumentacją projektową, ST i załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury  
z dn. 3 lipca 2003 r., 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z pkt. 2 i 5, 

 prawidłowość osadzenia słupków w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z pkt. 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ustawiania słupków prowadzących jest szt. (sztuka). 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 sztuki słupka prowadzącego obejmuje: 

 prace pomiarowe przy lokalizacji słupka, 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup gotowych słupków lub z własnym nanoszeniem symboli i cyfr itp., 

 dostarczenie słupków na miejsce wykonania, 

 wykonanie otworów, 

 osadzenie słupków z wypełnieniem otworu i zagęszczeniem gruntu, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu robót. 

 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją projektową. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] P
N-EN 12899-3 

Stałe pionowe znaki drogowe. Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe 

[2] P
N-H-74220 

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

[3] P
N-EN 485-1 

Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Warunki techniczne kontroli i 
dostawy 

[4] P
N-EN 10210-1 

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych  
i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy 

[5] P
N-EN 10210-2 

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych 
i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

[6] P
N-EN 10327 

Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

[7] P
N-EN ISO 1043-1 

Tworzywa sztuczne. Symbole i skróty nazw. Część 1: Polimery podstawowe i ich 
cechy charakterystyczne 

 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Załącznik nr 4: „Szczegółowe warunki techniczne dla 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  technicznych dla  
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181). 

Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy 
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D.07.05.01.  Bariery ochronne stalowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.07.05.01 „Bariery ochronne stalowe” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem barier przekładkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
i odbiorem barier ochronnych stalowych w zakresie zgodnym z Dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bariera ochronna – system powstrzymujący instalowany wzdłuż drogi lub na środkowym pasie dzielącym 
drogę. 
1.4.2. System powstrzymujący pojazd – system instalowany na drodze, zapewniający określone 
powstrzymywanie źle skierowanego pojazdu. 
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z 
profilowanej taśmy stalowej. 
1.4.3. Bariera ochronna jednostronna – bariera ochronna przystosowana do zderzeń tylko z jednej strony. 
1.4.4. Bariera ochronna dwustronna – bariera ochronna przystosowana do uderzeń z obu stron. 
1.4.5. Końcówka – ukształtowane zakończenie bariery ochronnej. 
1.4.6. Końcówka prowadząca – końcówka umieszczana na końcu bariery ochronnej skierowana przeciwnie do 
ruchu (pod prąd). 
1.4.7. Końcówka tylna – końcówka umieszczana na końcu bariery ochronnej skierowana zgodnie z ruchem  
(z prądem). 
1.4.8. Przyłącze – połączenie dwóch barier ochronnych o różnych konstrukcjach lub działaniach. 
1.4.9. Stała bariera ochronna – bariera ochronna instalowana na stałe na drodze. 
1.4.10. Tymczasowa bariera ochronna – łatwo usuwalna bariera ochronna stosowana w przypadku robót 
drogowych, niebezpieczeństw lub innych podobnych sytuacjach. 
1.4.11. Odkształcalna bariera ochronna – bariera ochronna, która odkształca się w przypadku zderzenia 
z pojazdem i która może ulegać trwałym odkształceniom. 
1.4.12. Sztywna bariera ochronna – bariera ochronna, która po zderzeniu z pojazdem ulega nieznacznym 
odkształceniom. 
1.4.13. Poziom powstrzymywania – powstrzymanie przez barierę pojazdu o określonych parametrach w badaniu 
przyjmującym. 
1.4.14. Szerokość pracująca – jest to odległość pomiędzy boczną powierzchnią czołową od strony ruchu przed 
zderzeniem z systemem ograniczającym drogę i maksymalnym dynamicznym bocznym położeniem jakiejkolwiek 
większej części systemu. 
1.4.15. Poziom intensywności zderzenia – intensywność oddziaływania zderzenia na osoby znajdujące się  
w pojeździe, oceniana wskaźnikami ASI, THV i PHD. 
1.4.16.Wskaźnik intensywności przyspieszenia ASI – wielkość bezwymiarowa stanowiąca funkcję skalarną czasu, 
mający na celu określenie uciążliwości ruchu pojazdu dla osób siedzących w pobliżu punktu P podczas 
zderzenia. 
1.4.17. Wskaźnik THIV – teoretyczna prędkość zderzenia głowy pasażera [km/h]. 
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
10.7. 2.2. Bariera stalowa 
Dostarczone elementy barier ochronnych muszą posiadać dokument dopuszczający do ich stosowania. 
Bariery powinny być sprawdzane w testach zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-1 oraz PN-EN 
1317-2.  
Wg Dokumentacji projektowej zastosowane bariery ochronne powinny odpowiadać następującym parametrom: 

 jednostronna zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji projektowej, 

 poziom powstrzymywania pojazdu: minimum H2,  

 szerokość pracująca: wg Dokumentacji projektowej od max. W3, 
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 poziom intensywności zderzenia ASI: wg Dokumentacji projektowej – A lub B, 

 substancje niebezpieczne: NPD. 
Na każdej jednostce ładunkowej należy umieścić etykietę zawierającą, co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu, 

 oznaczenie typu bariery, 

 masę elementu, 

 datę produkcji, 

 znak CE lub B potwierdzający deklarację zgodności z normą PN-EN 1317-5. 
Wszystkie materiały montowanej bariery powinny być identyczne z materiałami użytymi podczas testu 
zderzeniowego. 
Elementy barier wykonane z kształtowników i blachy powinny spełniać wymagania norm PN-EN 10162, PN-EN 
10025-1 oraz PN-EN 10025-2. 
Prowadnica bariery powinna być wykonana ze stali S355JO zgodnie z PN-EN 10027-1, pozostałe elementy, jak 
np. słupek (za wyjątkiem śrub, podkładek i nakrętek) ze stali S23JR zgodnie z PN-EN 10027-1. 
Kształt otworów zgodny z dokumentacją techniczną producenta bariery ochronnej. 
Połączenia śrubowe powinny składać się z następujących elementów: 

 śrub grzybkowych z łbem kulistym z noskiem M16x30, M16x40 klasy 6.8 z nakrętkami M16, 

 śrub z łbem sześciokątnym M10x25 klasy 4.6 z nakrętkami M10, 

 podkładek 18x4, 

 podkładek Ø11 
lub innych zgodnych z Dokumentacją techniczną producenta bariery ochronnej. 
Łączniki śrubowe powinny odpowiadać normom: 

 śruby: PN-EN ISO 4016, PN-EN ISO 4017, PN-91/M-82410 oraz PN-EN 898-1, 

 nakrętki: PN-EN ISO 4032, PN-EN ISO 4034 oraz PN-EN 20898-2, 

 podkładki: PN-EN ISO 7089 oraz PN-EN ISO 7091 
lub innych zgodnych z dokumentacją techniczną producenta bariery ochronnej. 
Łączniki (śruby i nakrętki) dodatkowo powinny odpowiadać normom PN-EN 14399-4 oraz PN-EN 4759-1. 
Wszystkie stalowe elementy bariery powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe 
zgodnie z PN-EN ISO 1461. Wymaganą min. grubość zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery 
stalowej przedstawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagana min. grubość zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery stalowej. 

Lp. 
Grubość 
elementu 

[mm] 

Grubość średnia 
powłoki ochronnej 

cynkowej [µm] 

Grubość miejscowa 
powłoki ochronnej 

cynkowej [µm] 

1 g ≥ 6,0 ≥ 85 ≥ 70 

2 6,0 > g ≥ 3,0 ≥ 70 ≥ 55 

3 3,0 > g ≥ 1,5 ≥ 55 ≥ 45 

 
Śruby, nakrętki oraz podkładki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z PN-EN ISO 4042. 
Do połączenia bariery stalowej z barierą innego typu należy wykorzystać gotowy element prefabrykowany 
zgodnie z zaleceniami producenta jednej z barier. 
2.3. Elementy odblaskowe 

Elementy odblaskowe powinny posiadać deklarację zgodności z aprobatę techniczną i być oznakowane znakiem 
budowlanym B lub deklarację zgodności z normą PN-EN 12899-3 i być oznakowane znakiem B. 
Elementy odblaskowe powinny być okrągłe o średnicy min. 50 mm lub prostokątne albo trapezowe o min. 
powierzchni odblaskowej 20 cm

2
. 

Elementy odblaskowe znakowane znakiem B powinny spełniać wymagania: 

 współczynnik odblasku RA (widoczność w nocy, kąt oświetlenia 5
o
, kąt obserwacji 0,33

o
) [cd/m

2
lx]: 

dla barwy białej: ≥ 180, 
dla barwy czerwonej: ≥ 45. 

 współczynnik luminacji β: 
dla barwy białej: ≥ 0,18, 
dla barwy czerwonej: ≥ 0,03. 
Elementy odblaskowe znakowane znakiem CE powinny spełniać wymagania: 

 współrzędne chromatyczności – zgodnie z tablicą 2 normy PN-EN 12899-3, 

 współrzędne odblasku – zgodnie z tablicą 5 normy PN-EN 12899-3, 

 odporność na korozję – SP1 (dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3) 

 odporność na przenikanie wody – dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3, 

 odporność na warunki atmosferyczne (przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych – 
dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3, 

 substancje niebezpieczne – NPD. 
10.8. 2.4. Składowanie materiałów 
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie 
z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować 
w pojemnikach handlowych producenta. 
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Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania barier 
Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport  elementów barier ochronnych 
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie 
powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy 
profilowe itp.) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się 
przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy 
załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy 
przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, podkładki  
i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wszystkie roboty związanie z montażem barier stalowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta pod 
nadzorem i kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 
Bariera stalowa powinna być zabudowana (usytuowana) w przekroju poprzecznym zgodnie z Dokumentacją 
projektową z tolerancją ±5 cm w stosunku do krawędzi pasa ruchu przy zachowaniu przestrzeni dla szerokości 
pracującej bariery stalowej. Dodatkowo lico prowadnicy bariery stalowej, ani żaden inny jej element nie może 
zostać umieszczony bliżej krawędzi pasa ruchu niż określają to obowiązujące przepisy. 
Odcinek początkowy i końcowy bariery stalowej w postaci skosu pionowego (stopniowego obniżenia) należy 
wykonać wg zaleceń producenta bariery stalowej. 
Nie jest wymagany montaż wstępny elementów systemu ograniczającego w zakładzie producenta. Ponieważ 
system bariery stalowej jest montowany bez naprężeń wstępnych, temperatura otoczenia nie ma znaczenia dla 
montażu. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych robót Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Dokumentacji projektowej: 

 rozpoznać i odpowiednio uwzględnić istniejące elementy zabudowane w rejonie zakotwień, 

 zbadać przydatność podłoża na wniosek Inżyniera, 

 wytyczyć trasę bariery zgodnie z Dokumentacją projektową, 

 ustalić lokalizację słupków (rozstaw słupków zgodnie z Dokumentacją techniczną producenta), 

 sprawdzić prawidłowość i kompletność dostaw materiałów oraz niezwłocznie przekazać dostawcy 
ewentualne reklamacje, 

 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 

 sprawdzić, czy teren robót jest odpowiednio zabezpieczony. 
5.3. Osadzenie słupków 

5.3.1. Słupki wbijane bezpośrednio w grunt 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

 sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń 
oraz uszkodzeń słupka, 

 rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, 
bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych. 

Zaproponowana technologia mocowania słupków powinna być zgodna z zaleceniami producenta bariery stalowej. 
5.3.2. Tolerancje osadzenia słupków 
Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle 

do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach i wynosi 10 mm. 
Po zamontowaniu otwory powinny znajdować się na górnym końcu (głowicy) słupka. 
5.4. Montaż bariery 

Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, 
powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę 
cynkową poszczególnych elementów bariery. 
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Montaż przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta bariery z 
zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i 
podkładek. 
Prowadnice powinny być w miejscu styku łączone na zakładkę w sposób uniemożliwiający zaczepienie się 
pojazdu. 
Momenty dokręcania złączy śrubowych z zgodnie z zaleceniami producenta bariery. 
Przy dokręcaniu złączy śrubowych w zakresie podanych momentów należy zwrócić uwagę, aby przyleganie w 
strefie zaciskowej zachodziło możliwie na całej powierzchni. 
Podłoże pod barierę stalową w koronie drogi powinno być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia zgodnie z 
PN-S-02205: 

 IS≥1,00 w przypadku usytuowania bariery stalowej w koronie drogi (poboczu), 

 IS≥0,97 w przypadku usytuowania bariery stalowej poza koroną drogi. 
Podłoże gruntowe powinno umożliwiać wbijanie słupków barier ochronnych. W przypadku zabudowy w koronie 
drogi, grunt powinien spełniać wymagania normy PN-S-02205. 
Jeżeli grunt nie nadaje się do wbijania, wówczas należy wykonać odwierty pod słupki bariery stalowej 
do wymaganej głębokości z przewidzianym odpowiednim orurowaniem, które należy wypełnić właściwym 
gruntem sypkim (np. piaskiem gruboziarnistym 0/2 mm) podlegającym zagęszczeniu. 
W przypadku lokalizowania słupków bariery w odległości mniejszej niż 0,50 m od krawędzi skarpy, długość 
słupków powinna być odpowiednio zwiększona, zgodnie z zaleceniami producenta bariery ochronnej. 
5.5. Elementy pasowane 

Jeżeli wymagane jest zastosowanie elementów pasowanych, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
następujących zasad: 

 w miarę możliwości należy zachować nominalny rozstaw słupków, 

 przy przecinaniu elementów długościowych zwracać uwagę na dokładność cięcia, 

 cięcie należy wykonywać tak, aby opiłki nie dostawały się na ocynkowaną lub powlekaną powierzchnię 
elementu, 

 usunąć zadziory po cięciu, a powierzchnię przekroju zabezpieczyć przed korozją zgodnie 
z PN-EN ISO 1461 farbą na bazie pyłu cynkowego, 

 układ otworów na styku elementu pasowanego powinien być zgodny z wykonaniem normalnym, 
co dotyczy także minimalnych odległości otworów od krawędzi, 

 przy robotach montażowych zabronione jest cięcie palnikiem. 
Odstępstwo od nominalnego rozstawu słupków Wykonawca powinien uzgodnić z projektantem i Inżynierem. 
5.6. Umocowanie elementów odblaskowych 

Elementy odblaskowe należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producenta bariery 
lub Inżyniera w miejscu widocznym dla nadjeżdżającego kierowcy. 
5.7. Umocowanie elementów odblaskowych 

Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zabezpieczając antykorozyjnie ich części 
metalowe. Elementy odblaskowe należy rozmieszczać w odległościach nie większych niż: 

 na odcinkach łuków o promieniach R≤150: 0,1R, 

 na odcinkach łuków o promieniach 150<R≤200: 15 m, 

 na odcinkach łuków o promieniach 200<R≤300: 20 m, 

 na odcinkach łuków o promieniach 300<R≤500: 33 m, 

 na odcinkach łuków o promieniu R>500 i na odcinkach prostych: 50 m, 

 dodatkowo na początku bariery oraz na końcu bariery. 
Dokładną lokalizację elementów odblaskowych ustali Inżynier. 
Elementy odblaskowe powinny być barwy czerwonej. Elementy odblaskowe należy montować zgodnie  
z zaleceniami producenta bariery w miejscu widocznym dla nadjeżdżającego kierowcy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi deklarację zgodności z normą PN-
EN 1317-5 wydaną przez producenta na barierę ochronną stalową. Deklaracja zgodności powinna opisywać 
parametry urządzeń zgodne z Dokumentacją projektową 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych 
przez producenta. 

Badania Zakres badań dla prowadnic, słupków, pałąki bariery Dokumentacja 

Powierzchnia 
wygląd elementu 

co 10 element, jednak min. 2 elementy  

Istotne wymiary 
elementów 

co 50 element, jednak min. 5 elementy 
Protokół z pomiarów 
jeżeli wymaga tego 

Inżynier 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót dla barier ochronnych 
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W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

 poprawność ustawienia słupków (dopuszczalna tolerancja wynosi ±1,0 cm), 

 prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej,  

 poprawność umieszczenia elementów odblaskowych. 
W przypadku łączeń spawanych spoiny powinny być sprawdzane wizualnie wg PN-EN 970. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 mb bariery ochronnej stalowej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 osadzenie słupków bariery z bezpośrednim mocowaniem w gruncie, 

 montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych 
śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych (skosów), 
umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.9. 10.1. Normy 
[1] PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 
[2] PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 

zderzeniowych i metody badań barier ochronnych 
[3] PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena 

zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 
[4] PN-EN 12899-3 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe 
[5] PN-EN 10162 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 

wymiarów i przekroju poprzecznego 
[6] PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 1: Ogólne warunki 

techniczne dostawy 
[7] PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
[8] PN-EN 10027-1 Systemy oznaczenia stali. Część 1: Znaki stali 
[9] PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania 

i metody badań 
[10] PN-EN ISO 4016 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C 
[11] PN-EN ISO 4017 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 
[12] PN 91/M-82410 Śruby z łbem kulistym z noskiem 
[13] PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonywanych ze stali węglowej 

oraz stopowej. Śruby i śruby dwustronne 
[14] PN-EN ISO 7089 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A 
[15] PN-EN ISO 7091 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 
[16] PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 
[17] PN-EN ISO 4034 Nakrętki sześciokątne. Klasy dokładności C 
[18] PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem 

próbnym. Gwint zwykły 
[19] PN-EN 14399-4 Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej wytrzymałości. 

Część 4: System HV. Zestaw śrub z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej 
[20] PN-EN 4759-1 Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. 

Klasy dokładności A, B i C 
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[21] PN-EN ISO 4042 Części złączne. Powłoki elektroniczne 
[22] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[23] PN-EN 970-1 Spawalnictwo. Badania nieniszczące połączeń spawanych. Badania wizualne 
 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1–4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003. Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003 r. 

[2] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenie 
Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23.04.2010 r. Warszawa, kwiecień 2010 r.  

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.07.06.03 Balustrady dla pieszych 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.07.06.03 „Balustrady dla pieszych” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem balustrad dla pieszych, które zostaną wykonane w ramach zadania : „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku 
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania i ustawienia balustrad dla pieszych - urządzenia 
zabezpieczające ruch. Lokalizację balustrad dla pieszych wskazano w Dokumentacji projektowej. 
Balustrady wykonane będą z rur stalowych o średnicy zależnej od oferty producenta. 
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem balustrad dla pieszych obejmują: 

 zakup i transport ogrodzeń, 

 wytyczenie odcinka dla ustawienia balustrad, 

 osadzenie w terenie gotowych elementów balustrad. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Balustrada – ogrodzenie wykonane z rur stalowych, ustawiane na krawędzi ciągu, po którym poruszają się 
piesi w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 
1.4.3 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  podano w STWiORB DMU-00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
2.2. Balustrady 

Dostarczona balustrada dla pieszych powinno posiadać deklarację zgodności z aprobatą techniczną i być 
oznakowane znakiem budowlanym B. 
Elementy balustrady składają się z modułów złożonych ze słupka i przęsła. Elementy wykonane będą z rur 
stalowych (słupki nośne) lub kątowników (ramy przęseł oraz elementy łączące), ocynkowane ogniowo,  
a następnie malowane proszkowo oraz oklejone folią odblaskową typu I w dostosowaniu pod względem formy  
i kształtu do standardów obowiązujących w mieście Olkusz.  
Należy zakupić materiały dla balustrady o wysokości 1,2 m i długości modułu zaakceptowaną przez Inżyniera 
(standardowo ok. 1,50 m). 
W przypadku balustrad o przekroju pełnym, element segmentowy (wypełnienie przęsła) może być wykonane z: 

 poliwęglanu litego, 

 poliwęglanu komorowego. 
2.3. Fundamenty 

W przypadku mocowania kotwionego fundamenty dla zamocowania balustrad powinny być prefabrykowane  
o wymiarach i klasie betonu wg zaleceń producenta. 
W przypadku połączenie rozłącznego należy zastosować kołki mocujące, nakrętki oraz podkładki zgodnie  
z zaleceniami producenta. 
Dostarczony na budowę fundament prefabrykowany powinien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 
14991 i być oznakowany znakiem CE lub B. Deklarowane powinny być następujące właściwości: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie, 

 granicę plastyczności stali zbrojeniowej przy rozciąganiu, 

 dane geometryczne w zakresie istotnych wymiarów, 

 warunki trwałości, 

 możliwe powołania na informacje techniczne, dotyczące szczegółów konstrukcyjnych, trwałości i danych 
geometrycznych. 

2.4. Składowanie materiałów 

Elementy balustrad powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i suchym podłożu, przy czym 
elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem przekładek zgodnie  
z zaleceniami producenta. 
2.5. Oznakowanie 
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Na każdym opakowaniu elementów balustrady musi być umieszczona etykieta zawierająca, co najmniej 
następujące dane: 

 nazwa i adres producenta, 

 nazwa wyrobu, 

 typ balustrady, 

 numer aprobaty technicznej, 

 datę produkcji, 

 ilość sztuk w opakowaniu.  
3. SRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Dobór sprzętu 

Do ustawienia balustrady należy użyć drobny sprzęt i narzędzia zaakceptowane przez Inżyniera jak: 

 piła do cięcia metalu, 

 sprzęt malarski (szczotki druciane, pędzle), 

 narzędzia do osadzenia poręczy w gruncie jak szpadle, kilofy, łopaty, 

 kluczy do montażu elementów panelowych, 

 sprzęt spawalniczy, 

 środków transportu materiałów, 

 przewoźnych zbiorników do wody, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 

Transport modułów balustrad i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami 
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie zgodnie  
z zaleceniami producenta. 
Wszystkie elementy balustrad do transportu powinny być pakowane oddzielnie. Pakowanie polega na owinięciu 
poszczególnych elementów folią komórkową i zabezpieczeniu jej taśmą klejącą. Tak opakowane elementy należy 
układać do transportu warstwami przekładając kartonem falistym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz poleceniami Inżyniera. Forma i kształt balustrad  powinna być zgodna ze standardem  
stosowanym na terenie miasta Olkusza. Przed rozpoczęciem robót zgodnie z przepisami powinna być 
uzgodniona przez właściwego zarządcę drogi kolorystyka balustrady. Obowiązek uzgodnienia spoczywa 
na Wykonawcy.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonanie dołów pod fundament  

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów fundamentów, 
a głębokość zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.3. Ustawienie balustrady  

Słupki powinny być mocowane do podłoża za pomocą kotwienia w prefabrykowanym fundamencie betonowym 
lub za pomocą stóp żeliwnych kotwionych śrubami w podłożu wg zaleceń producenta. 
Poszczególne moduły balustrady należy łączyć ze sobą za pomocą łączników wg wymagań producenta. Słupki 
należy ustawiać pionowo, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 
powinny mieć zamknięty górny otwór rury. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne".  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
(deklaracje, atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 
wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 
6.3. Badanie w czasie prowadzenia robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 
 Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producenta 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 

1 
Sprawdzenie 
powierzchni 

Należy zbadać każdy 
z elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 
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2 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Wg zaleceń Inżyniera, 
jednak nie rzadziej, niż co 5 
element. 

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami 

 
 6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wbudowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 

 zgodność wykonania urządzeń z Dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki,  

 poprawność osadzenia fundamentów, 

 poprawność ustawienia słupków,  

 poprawność połączenia poszczególnych modułów. 
6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ustawienia balustrady dla pieszych jest metr bieżący (mb). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DMU-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8. 
8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 metra bieżącego balustrady obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 prace pomiarowe przy lokalizacji balustrady, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 uzgodnienie kolorystyki (barwy) balustrady z właściwym zarządcą drogi, 

 zakup i transport balustrady oraz elementów pomocniczych, 

 dostarczenie sprzętu, 

  wykonanie wykopów pod fundamenty, 

 osadzenie fundamentów, 

 montaż pozostałych elementów balustrady, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu, 

 uporządkowanie terenu robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy  

[2] PN-EN 10210-2 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 
drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

[3] PN-EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy 

[4] PN-EN 10219-2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

[5] PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania 
i metody badań  

[6] PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne 
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

[7] PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
[8] PN-EN 14991 Prefabrykaty z betonu. Elementy fundamentów 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
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[2] Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. 
zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

[3] Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01  Krawężniki betonowe 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.08.01.01 „Krawężniki betonowe” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych 
z wbudowaniem krawężników betonowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
10.10. 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi 
elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych 
poziomach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako 
oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie krawężniki betonowe, na które została wydana przez producenta 
deklaracja zgodności z normą PN-EN 1340 i oznaczone przez producenta znakiem CE lub B. 
Nie dopuszcza się stosowania azbestu lub materiałów zawierających azbest. 
Krawężnik powinien być produkowany z jednego rodzaju betonu bez warstwy ścieralnej i konstrukcyjnej. 
Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm. 
Płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 
lub ryglowanie. 
Zalecana długość krawężnika łukowego wynosi 780 mm. 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 

 bitumiczna masa zalewowa. 
2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

Wymagania krawężnika powinny odpowiadać PN-EN 1340. 

 w zakresie geometrii: dla długości ± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej 
niż 10 mm, dla powierzchni ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm, 
dla innych części ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm, 

 dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości: ± 1,5 mm (długość pomiarowa 300 mm), ± 2,0 mm 
(długość pomiarowa 400 mm), ± 2,5 mm (długość pomiarowa 500 mm), ± 4,0 mm (długość pomiarowa 
800 mm). 

Krawężnik betonowy powinien spełniać wymagania zgodnie z PN-EN 1340: 

 nasiąkliwość: B, jednak nie więcej niż 4%, 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: D, 

 odporność na zginanie: T, 

 odporność na ścieranie: I, 

 trwałość: zadawalająca, 

 odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca. 
Kształt i wymiary krawężników betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej. 
Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z PN-EN 1340:2004 nie powinna wykazywać defektów, takich jak 
rysy lub odpryski. 
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W krawężnikach dwuwarstwowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 
Jeżeli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów powinna być ustalona przez porównanie  
z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inżyniera. 
Różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia krawężnika, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1319. Właściwości piasku określa tablica 1. 
Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej. 

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 

1 Uziarnienie kruszywa  0/2 PN-EN 933-1 

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1 

3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8 

5 Wskaźnik piaskowy, min.  85 PN-EN 933-8 

 
 Dopuszcza się do stosowania gotowe wodoszczelne zaprawy cementowe jedno lub dwuskładnikowych 
o wytrzymałości na ściskanie min. 15 N/mm2. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I  klasy 
wytrzymałościowej 32,5 R wg PN-EN 197-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m  ≤ 3,5  PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 

7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
2.5. Materiały na ławy betonowe 

2.5.1 Cement.  
Należy zastosować cement CEM I 32,5 N odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tablicy 2. Dodatkowo 
cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1. 
2.5.2  Kruszywo do betonu.  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 zgodnie z tablicą 3. 
Tablica 3. Wymagania dla kruszywa do betonu. 

Lp. Parametry kruszywa Jednostka Opis grupy uziarnienia Badanie  
wg normy 0/31,5 mm 

(naturalne) 
0/31,5 mm 
(łamane) 

1 Kształt ziarna SIDeklarowana FI15, SI15 FI20, SI20 PN-EN 933-4 

2 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GA90 
GA85 

GA90 
GA85 

PN-EN 933-1 

3 Obecność zanieczyszczeń  barwa 
jaśniejsza 

barwa 
jaśniejsza 

PN-B-6714/12 

4 Pyły fDeklarowana f3 f3 PN-EN 933-1 

5 Ziarna przekruszone lub 
łamane/całkowicie 
zaokrąglone 

CDeklarowana C0/100 C75/10 PN-EN 933-5 

6 Odporność na rozdrabnianie SZDeklarowana 
LADeklarowana 

LA25 LA25 PN-EN 107-2 

7 Odporność na polerowanie PSVDeklarowana PSV50 PSV50 PN-EN 1097-8 

8 Skurcz przy wysychaniu SDeklarowana 0,03 0,03 PN-EN 1367-4 

9 Nasiąkliwość WA241 
WA242 

WA242 WA242 PN-EN 1097-6 

10 Mrozoodporność (odporność 
na zamarzanie i 
odmrażanie) 

FDeklarowana F1 F1 
 

PN EN 1367-1 

11 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych lekkich 

% mLPC0,1 mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

12 Trwałość a reaktywność % stopień 0 stopień 0 PN-B-6714/46:1978 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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alkaiczno-krzemionkowa   

13 Wskaźnik piaskowy, nie 
niższa niż 

- 25 25 PN-EN 933-8 

14 Zawartość siarczanu 
rozpuszczalnego w kwasie 

ASDeklarowana AS0,2 AS0,2 PN-EN 1744-1 

15 Całkowita zawartość siarki % <0,1 <0,1 PN-EN 1744-1 

16 Zawartość domieszek 
wpływających na układanie i 
twardnienie betonu 

% zwiększenie 
czasu 
wiązania -
10minut 
<120 

zwiększenie 
czasu 
wiązania -
10minut 
<120 

PN-EN 1744-1 

17 Uwolnienia radioaktywności 
metali  ciężkich PAKs lub 
podobnych niebezpiecznych 
substancji 

Bq/kg F1max=0,25 
F2max=11,70 

F1max=0,25 
F2max=11,70 

Instrukcja ITB 
234/95 

 
2.5.3. Mieszanka betonowa i dodatki.  
Mieszanka betonowa powinna posiadać klasę konsystencji S2, z dopuszczeniem S1. Ponadto mieszanka 
betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna być mniejsza od 3 kg/m3. 
Ilość dodatków do betonu należy określać na podstawie badań wstępnych przeprowadzonych na mieszance 
betonowej o temperaturze od 15oC do 22oC. W badaniu wstępnym należy badać co najmniej 3 próbki pobranego 
z każdego z 3 zarobów. 
Maksymalna ilość popiołu lotnego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać warunek: 

 popiół lotny/cement ≤ 0,33 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I 32,5 dopuszcza się wartość współczynnika k=0,2. 
Maksymalna ilość pyłu krzemionkowego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać 
warunek: 

 pył krzemionkowy/cement ≤ 0,11 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I dopuszcza się stosowanie następujących wartości współczynnika k; 

 dla określonego współczynnika woda/cement ≤ 0,45: k=2,0, 

 dla określonego współczynnika woda/cement ≥ 0,45: k=1,0. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna wynosić od 4 do 8%. 
2.5.4. Beton.  
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy zgodnej z dokumentacją 
projektową, wg PN-EN 206-1:4003.  
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie oznaczona na próbkach: 

 walcowych: 16 N/mm
2
, 

 sześciennych: 20 N/mm
2
. 

Zawartość chlorków w betonie, określona jako procentowa zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy 
cementu nie powinna przekraczać 1,0% (klasa CI 1,0). 
Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu: 

 maksymalne w/c:     0,45 

 minimalna zawartość cementu (kg/m3):  340, 

 minimalna zawartość powietrza (%):  4. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.6. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 14188-1 i być 
oznakowana znakiem CE lub B. Wymagania masy zalewowej: 

 temperatura mięknienie wg PiK [oC]:     100±10
o
C, 

 penetracja w temp. 25oC [0,1mm]:     90±10, 

 penetracja i odprężenie sprężyste w 25oC [%]:    10±5, 

 odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:    ≤90, 

 odporność cieplna, odbojność [%]:     ≤30, 

 odporność na spływanie początkowe [mm]:    ≤3, 

 odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:  ≤3, 

 wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:  ≤0,75, 
(adhezja/kohezja – wynik pozytywny), 

 kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:    ≤0,1, 
(adhezja/kohezja – wynik pozytywny). 

Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych o innych parametrach przy akceptacji projektanta i Inżyniera  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-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, 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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 sprzęt ręczny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych, zgodnie z zaleceniami 
Producenta. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można 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. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Krawężnik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC 
lub wyższa.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Nośność i wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien odpowiadać wymaganiom                      
ST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenia podłoża w korycie”. 
5.3. Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06265 i PN-EN 206-1, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
Ława pod krawężnik powinna być wykonana zgodnie z Dokumentacją projektową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji 
projektowej.  
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 i odpowiadać ustaleniom określonym 
w dokumentacji projektowej. 
Krawężnik betonowy  ustawia się bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją 
projektową. Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub powinien wynosić od 0,20 
do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
5.4.2. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 5 mm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:4.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki betonowe należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. Masa zalewowa powinna być wbudowywana wg zaleceń producenta. Gruntownik zwiększający 
przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych przez producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do rób Wykonawca powinien: 

 uzyskać dla każdego materiału wymagane dokumenty zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 
oraz przytoczonych normach  

 ewentualnie wykonać własne badanie właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
na wniosek Inżyniera lub jeżeli istnieje podejrzenie, że materiał może nie spełniać wymagań określonych 
w specyfikacji. 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wymagane dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2.3 i 
ustaleniami PN-EN 1340 (załącznik C). 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.2. 
6.2.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową. 
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 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 przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika 
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

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

 wykonanie każdej szczeliny dylatacyjnej. 
Nierówności podłużne krawężnika należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez wykruszenie zaprawy lub masy zalewowej na długości około 
10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny  i sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do 
krawężnika. 
6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ustawionego krawężnika betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mb krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 dostarczenie sprzętu 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 zalanie spoin dylatacyjnych masą zalewową, 

 prace pielęgnacyjne i porządkowe, 

 odwiezienie sprzętu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
[2] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
[3] PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
[4] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

[5] PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
[6] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:4003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 
[7] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[8] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
[9] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
[10] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw. 
[11] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
[12] PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 

nasypowej i jamistości. 
[13] PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 

metodą szybką. 
[14] PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
[15] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
[16] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[17] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
[2] Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 

budowlanych. 
Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            252 

 

D.08.01.02 Krawężniki kamienne  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.08.01.02 „Krawężniki kamienne” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych 
z wbudowaniem krawężników kamiennych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym 
na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w 
nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników 
kamiennych na ławie betonowej z oporem oddzielających pierścienie wewnętrzne rond oraz podobne 
nawierzchnie od jezdni drogi oraz na wyspach dzielących. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki kamienne – element z kamienia naturalnego długości większej od 300 mm, powszechnie 
stosowany jako obramowanie drogi lub ścieżki. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie krawężniki kamienne, na które została wydana przez producenta 
deklaracja zgodności z normą PN-EN 1343 i oznaczone przez producenta znakiem CE lub B. 
Nie dopuszcza się stosowania azbestu lub materiałów zawierających azbest. 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki kamienne, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 

 bitumiczna masa zalewowa. 
2.3. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne 

2.3.1. Kształt i wymiary 
Kształt i wymiary krawężników kamiennych przedstawiono w Dokumentacji projektowej. 
Ostre krawędzie mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczających 2 mm. 
Końce krawężników łukowych powinny być zaokrąglone. Minimalna długość (dłuższy wymiar) krawężników 
łukowych powinna wynosić 500 mm. 
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące całkowitej szerokości, wysokości oraz powierzchni skośnej powinny być 
zgodne z PN-EN 1343:2003. Krawężnik powinien odpowiadać klasie 2. 
Odchyłki oraz nierówności powierzchni czołowych powinny odpowiadać PN-EN 1343:2003, jak dla krawężników 
obrabianych: 

 odchyłka od nominalnej całkowitej szerokości i wysokości pomiędzy dwoma powierzchniami 
obrabianymi: ± 10 mm, 

 odchyłka na skosach krawężników z fazą dla powierzchni skośnej: ± 5 mm, 

 prostoliniowość krawędzi równoległych do powierzchni górnej: ± 3 mm, 

 prostoliniowość krawędzi prostopadłych do powierzchni górnej, 3mm od góry: ± 3 mm, 

 prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną i czołową, gdy tworzą one kąt prosty: ± 7 mm, 

 nierówność górnej powierzchni: ± 5 mm, 

 prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną i powierzchnią tylną : ± 5 mm, 

 odchyłka wypukłości wklęsłości na powierzchni: ± 3 mm. 
2.3.3. Mrozoochronność 
Producent powinien zadeklarować odporność kamienia na zamrażanie/rozmrażanie jak dla klasy 1 (oznaczenie 
znakiem F1) zgodnie z PN-EN 1343. Liczba cykli powinna wynosić 48. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 
12371. 
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Uznaje się za spełnione wymaganie mrozochronności, jeżeli po badanie zmiany wytrzymałościowe na zginane są 
≤ 20% zgodnie z PN-EN 12372. 
2.3.4. Wytrzymałość na zginanie 
Minimalne obciążenie niszczące powinno wynosić: 

 dla dróg i ulic – 25 kN, 

 w pozostałych przypadku – 14 kN. 
 2.3.5. Składowanie 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian 
i wielkości. 
Krawężniki kamienne należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 
Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek 
pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13139. Właściwości piasku określa tablica 1. 
Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej. 

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 

1 Uziarnienie kruszywa  0/2 PN-EN 933-1 

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1 

3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8 

5 Wskaźnik piaskowy, min.  85 PN-EN 933-8 

  
Dopuszcza się do stosowania gotowe wodoszczelne zaprawy cementowe jedno lub dwuskładnikowych 
o wytrzymałości na ściskanie min. 15 N/mm2. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I  klasy 
wytrzymałościowej 32,5 R lub 42,5 R wg PN-EN 197-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m  ≤ 3,5  PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 

7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych powinna posiadać ważne dokumenty dopuszczające 
wyrób do stosowania w robotach drogowych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Należy stosować masę zalewową odmiany 1 zgodnie z PN-B-24005. Zaleca się stosowanie masy zalewowej 
dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające 
bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą 
przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. 
2.5. Materiały na ławy betonowe 

2.5.1 Cement.  
Należy zastosować cement CEM I 32,5 N odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tablicy 2. Dodatkowo 
cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1. 
2.5.2  Kruszywo do betonu.  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 zgodnie z tablicą 3. 
Tablica 3. Wymagania dla kruszywa do betonu. 

Lp. Parametry kruszywa Jednostka Opis grupy uziarnienia Badanie  
wg normy 0/31,5 mm 

(naturalne) 
0/31,5 mm 
(łamane) 

1 Kształt ziarna SIDeklarowana FI15, SI15 FI20, SI20 PN-EN 933-4 

2 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GA90 
GA85 

GA90 
GA85 

PN-EN 933-1 

3 Obecność zanieczyszczeń  barwa 
jaśniejsza 

barwa 
jaśniejsza 

PN-B-6714/12 

4 Pyły fDeklarowana f3 f3 PN-EN 933-1 

5 Ziarna przekruszone lub 
łamane/całkowicie 

CDeklarowana C0/100 C75/10 PN-EN 933-5 
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zaokrąglone 

6 Odporność na rozdrabnianie SZDeklarowana 
LADeklarowana 

LA25 LA25 PN-EN 107-2 

7 Odporność na polerowanie PSVDeklarowana PSV50 PSV50 PN-EN 1097-8 

8 Skurcz przy wysychaniu SDeklarowana 0,03 0,03 PN-EN 1367-4 

9 Nasiąkliwość WA241 
WA242 

WA242 WA242 PN-EN 1097-6 

10 Mrozoodporność (odporność 
na zamarzanie i 
odmrażanie) 

FDeklarowana F1 F1 
 

PN EN 1367-1 

11 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych lekkich 

% mLPC0,1 mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

12 Trwałość a reaktywność 
alkaiczno-krzemionkowa 

% stopień 0 
 

stopień 0 
 

PN-B-6714/46:1978 

13 Wskaźnik piaskowy, nie 
niższa niż 

- 25 25 PN-EN 933-8 

14 Zawartość siarczanu 
rozpuszczalnego w kwasie 

ASDeklarowana AS0,2 AS0,2 PN-EN 1744-1 

15 Całkowita zawartość siarki % <0,1 <0,1 PN-EN 1744-1 

16 Zawartość domieszek 
wpływających na układanie i 
twardnienie betonu 

% zwiększenie 
czasu 
wiązania -
10minut 
<120 

zwiększenie 
czasu 
wiązania -
10minut 
<120 

PN-EN 1744-1 

17 Uwolnienia radioaktywności 
metali  ciężkich PAKs lub 
podobnych niebezpiecznych 
substancji 

Bq/kg F1max=0,25 
F2max=11,70 

F1max=0,25 
F2max=11,70 

Instrukcja ITB 
234/95 

 
2.5.3. Mieszanka betonowa i dodatki.  
Mieszanka betonowa powinna posiadać klasę konsystencji S2, z dopuszczeniem S1. Ponadto mieszanka 
betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna być mniejsza od 3 kg/m3. 
Ilość dodatków do betonu należy określać na podstawie badań wstępnych przeprowadzonych na mieszance 
betonowej o temperaturze od 15oC do 22oC. W badaniu wstępnym należy badać, co najmniej 3 próbki 
pobranego z każdego z 3 zarobów. 
Maksymalna ilość popiołu lotnego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać warunek: 

 popiół lotny/cement ≤ 0,33 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I 32,5 dopuszcza się wartość współczynnika k=0,2. 
Maksymalna ilość pyłu krzemionkowego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać 
warunek: 

 pył krzemionkowy/cement ≤ 0,11 masowo. 
Dla betonu zawierającego cement CEM I dopuszcza się stosowanie następujących wartości współczynnika k; 

 dla określonego współczynnika woda/cement ≤ 0,45: k=2,0, 

 dla określonego współczynnika woda/cement ≥ 0,45: k=1,0. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna wynosić od 4 do 8%. 
2.5.4. Beton.  
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy zgodnej z dokumentacją 
projektową, wg PN-EN 206-1:2003.  
Minimalna wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie oznaczona na próbkach: 

 walcowych: 16 N/mm2, 

 sześciennych: 20 N/mm2. 
Zawartość chlorków w betonie, określona jako procentowa zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy 
cementu nie powinna przekraczać 1,0% (klasa CI 1,0). 
Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu: 

 maksymalne w/c:     0,45 

 minimalna zawartość cementu (kg/m3):  340, 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
2.5. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 14188-1 i być 
oznakowana znakiem CE lub B. Wymagania masy zalewowej: 

 temperatura mięknienie wg PiK [oC]:     100±10
o
C, 

 penetracja w temp. 25oC [0,1mm]:      90±10, 

 penetracja i odprężenie sprężyste w 25oC [%]:    10±5, 

 odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:    ≤90, 

 odporność cieplna, odbojność [%]:      ≤30, 

 odporność na spływanie początkowe [mm]:     ≤3, 

 odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:  ≤3, 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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 wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:   ≤0,75, 
(adhezja/kohezja – wynik pozytywny), 

 kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:     ≤0,1, 
(adhezja/kohezja – wynik pozytywny). 

Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych o innych parametrach przy akceptacji projektanta i Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-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, 

 sprzęt ręczny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport krawężników 

Krawężniki kamienne należy przewozić samochodami na paletach transportowych, zgodnie z zaleceniami 
Producenta. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można 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. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Kostkę kamienną na podsypce cementowo-piaskowej należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub 
wyższa. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
Nośność i wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien odpowiadać wymaganiom ST  
D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenia podłoża w korycie”. 
5.3. Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06265 i PN-EN 206-1, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. 
Ława pod krawężnik powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.4. Ustawienie krawężników kamiennych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji 
projektowej.  
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 i odpowiadać ustaleniom określonym                    
w dokumentacji projektowej. 
Krawężnik kamienny ustawia się bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją 
projektową. Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 
0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
5.4.2. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 5 mm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:4.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki betonowe należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. Masa zalewowa powinna być wbudowywana wg zaleceń producenta. Gruntownik zwiększający 
przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych przez producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do rób Wykonawca powinien: 

 uzyskać dla każdego materiału wymagane dokumenty zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 
oraz określone w przytoczony normach (np. dla krawężnika kamiennego dotyczące opisu 
petrograficznego i chemicznej obróbki powierzchni wg PN-EN 1343), 
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 ewentualnie wykonać własne badanie właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
na wniosek Inżyniera lub jeżeli istnieje podejrzenie, że materiał może nie spełniać wymagań określonych 
w specyfikacji. 

 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z pkt. 2.3.2 i 
ustaleniami PN-EN 1343 (załącznik A). 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na podstawie ustaleń z Inżynierem zakres i 
częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 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 przyłożenie przynajmniej dwumetrowej łaty w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika 
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

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

 wykonanie każdej szczeliny dylatacyjnej. 
Nierówności podłużne krawężnika należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą                  
BN-68/8931-04. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez wykruszenie zaprawy lub masy zalewowej na długości około 
10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny  i sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do 
krawężnika. 
6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ustawionego krawężnika kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 
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 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mb krawężnika kamiennego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 dostarczenie sprzętu 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 zalanie spoin dylatacyjnych masą zalewową, 

 prace pielęgnacyjne i porządkowe, 

 odwiezienie sprzętu 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania  
i metody badań 

[2] PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności 
[3] PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

pod działaniem siły skupionej  
[4] PN-EN 12407 Metody badań kamienia naturalnego. Badania petrograficzne 
[5] PN-B-11213   Materiały kamienne. Elementy kamienne: krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
[6] PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
[7] PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
[8] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

[9] PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

[10] PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 

[11] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 

[12] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

[13] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

[14] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
[15] PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 

nasypowej i jamistości 
[16] PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 

metodą szybką 
[17] PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
[18] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
[19] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
[20] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[21] BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

[23] PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

10.2. Inne dokumenty 

[1] Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
[2] Instrukcja ITB  Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 

budowlanych. 
Uwaga:  

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=473491&page=1
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Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepis 
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D.08.02.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.08.02.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem obrzeży chodników, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym 
na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1 Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie, w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją, jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. 
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później jak na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie dla robót związanych z ustawieniem obrzeży 
betonowych o wym. 8x30x100 cm, które stosowane będą jako obramowanie chodnika i zjazdów. Lokalizację 
robót określono w Dokumentacji projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Chuda mieszanka betonowa – mieszanina kruszywa mineralnego, cementu w ilości nie przekraczającej 
130 kg/m3 i optymalnej ilości wody, przed ukończeniem procesu wiązania cementu. 
1.4.3. Chudy beton - materiał budowlany powstały z zagęszczonej chudej mieszanki betonowej, który 
po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 8 do 10 MPa. 
1.4.3.Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 2. 
2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Obrzeża betonowe 
Wymagania obrzeży betonowych powinny odpowiadać PN-EN 1340: 

 w zakresie geometrii: dla długości ± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej 
niż 10 mm, dla powierzchni ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm, 
dla innych części ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm, 

 dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości: ± 1,5 mm (długość pomiarowa 300 mm), ± 2,0 mm 
(długość pomiarowa 400 mm), ± 2,5 mm (długość pomiarowa 500 mm), ± 4,0 mm (długość pomiarowa 
800 mm). 

Obrzeże betonowe powinien spełniać wymagania zgodnie z PN-EN 1340: 

 nasiąkliwość: B, jednak nie więcej niż 5%, 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: D, 

 odporność na zginanie: T, 

 odporność na ścieranie: I, 

 trwałość: zadawalająca, 

 odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca. 
Kształt i wymiary obrzeży betonowych przedstawiono w Dokumentacji projektowej. 
Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub 
odpryski. 
W obrzeżach dwuwarstwowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 
Jeżeli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów powinna być ustalona przez porównanie 
z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez Inżyniera. 
Różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia obrzeża, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są uważane za istotne. 
2.2.2. Chudy beton 
2.2.2.1 Cement 
Należy stosować cementy powszechnego użytku CEM II lub III klasy min. 32,5 odpowiadający wymaganiom 
PN-EN 197-1.  
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. Dostarczony cement powinien 
posiadać gwarancję producenta. 
2.2.2.2. Kruszywo 
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować kruszywo łamane 0/16 zgodnie z PN-EN 12620, 
spełniające wymagania dla tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa. 
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Lp. Parametry kruszywa Jednostka 0/16 mm 
(łamane) 

Badanie 
wg normy 

1 Kształt ziarna SIDeklarowana FI20, SI20 PN-EN 933-4 

2 Wymiar ziarna GC, GF, GN, GA GA90 
GA85 

PN-EN 933-1 

3 Obecność zanieczyszczeń  barwa 
jaśniejsza 

PN-B-06714/12 

4 Pyły fDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

5 Ziarna przekruszone lub 
łamane/całkowicie 

zaokrąglone 

CDeklarowana C75/10 PN-EN 933-5 

6 Odporność na rozdrabnianie SZDeklarowana 
LADeklarowana 

LA25 PN-EN 1097-2 

7 Odporność na polerowanie PSVDeklarowana PSV50 PN-EN 1097-8 

8 Skurcz przy wysychaniu SDeklarowana 0,03 PN-EN 1367-4 

9 Nasiąkliwość WA241 
WA242 

WA242 PN-EN 1097-6 

10 Mrozoodporność (odporność 
na zamarzanie i odmrażanie) 

FDeklarowana F1 
 

PN EN 1367-1 

11 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych lekkich 

% mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

12 Trwałość a reaktywność 
alkaiczno-krzemionkowa 

% stopień 0 
 

PN-B-06714/46 

13 Wskaźnik piaskowy - 25 PN-EN 933-8 

14 Zawartość siarczanu 
rozpuszczalnego w kwasie 

ASDeklarowana AS0,2 PN-EN 1744-1 

15 Całkowita zawartość siarki % <0,1 PN-EN 1744-1 

16 Zawartość domieszek 
wpływających na układanie i 

twardnienie betonu 

% zwiększenie 
czasu 

wiązania -
10minut 

<120 

PN-EN 1744-1 

17 Uwolnienia radioaktywności 
metali  ciężkich PAKs lub 

podobnych niebezpiecznych 
substancji 

Bq/kg F1max=0,25 
F2max=11,70 

Instrukcja ITB 234/95 

  
Receptę dotyczącą chudego betonu wraz z krzywą uziarnienia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
projektantowi i Inżynierowi. 
2.2.2.3. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną 
2.3. Materiały do zaprawy 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1319. Właściwości piasku 
określa tablica 3. 
Tablica 3. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej. 

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 

1 Uziarnienie kruszywa  0/2 PN-EN 933-1 

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1 

3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8 

5 Wskaźnik piaskowy, min.  85 PN-EN 933-8 

  
Dopuszcza się do stosowania gotowe wodoszczelne zaprawy cementowe jedno lub dwuskładnikowych 
o wytrzymałości na ściskanie min. 15 N/mm2. 
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I klasy wytrzymałościowej 
32,5 R wg PN-EN 197-1, zgodnie z wymaganiami zawartymi w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
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3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m  ≤ 3,5  PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 

7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.4. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 14188-1 i być 
oznakowana znakiem CE. Wymagania masy zalewowej: 

 temperatura mięknienie wg PiK [oC]:     100±10
o
C, 

 penetracja w temp. 25
o
C [0,1mm]:      90±10, 

 penetracja i odprężenie sprężyste w 25
o
C [%]:    10±5, 

 odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:    ≤90, 

 odporność cieplna, odbojność [%]:      ≤30, 

 odporność na spływanie początkowe [mm]:     ≤3, 

 odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:  ≤3, 

 wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:   ≤0,75, 

 (adhezja/kohezja – wynik pozytywny), 

  kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:     ≤0,1, 

 (adhezja/kohezja – wynik pozytywny). 
Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych o innych parametrach przy akceptacji projektanta i Inżyniera. 
2.5. Składowanie materiałów 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Dobór sprzętu 

Roboty należy wykonywać z zastosowaniem: 

 sprzęt ręczny, 

 betoniarek do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podłoża, 

 płyty do cięcia obrzeży. 
Pozostałe roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża układać należy na środkach 
transportowych w paletach producenta. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Transport cementu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-88/6775-03/01. 
Cement powinien być pakowany i dostarczany transportem samochodowym w warunkach zabezpieczających go 
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Transport 
cementu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
Do transportu piasku należy stosować samochody samowyładowcze. Transport wody wykonywać przy użyciu 
beczkowozów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
Obrzeża betonowe w planie powinny być ustawiane krawędziowo zgodnie z Dokumentacją projektową.  
5.2. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławę i obrzeża wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem ewentualnej konstrukcji szalunku. 
5.3. Ustawienie obrzeży 

5.3.1. Podłoże obrzeża 
Obrzeża ustawiać należy na ławie z chudego betonu o wymiarach zgodnie z Dokumentacją projektową. 
5.3.2. Wysokość obrzeża 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią zgodnie z Dokumentacją projektową. 
5.3.3. Niweleta obrzeża 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu pieszego (chodnika, peronu autobusowego 
itp.). 
5.3.4. Tylna ściana obrzeża 
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Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy zagęścić do IS≥1,00. 
5.3.5. Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 3 mm i zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:4. Spoiny przed zatarciem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury obrzeża betonowe należy zalewać co 50 m 
bitumiczną masą zalewową. Masa zalewowa powinna być wbudowywana wg zaleceń producenta. Gruntownik 
zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych przez 
producenta. 
5.3.6. Wymagane warunki wykonania 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży wynosi  1 cm na każde 100 m ułożonego obrzeża. Dopuszczalne 

odchylenie od niwelety projektowanej wynosi  1 cm na każde 100 m ułożonego obrzeża. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na podstawie ustaleń z Inżynierem zakres  
i częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia obrzeży betonowych. 
Pomiary cech geometrycznych i sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży betonowych należy wykonać 
zgodnie z BN-80/6775-03/01. 
6.2. Kontrola w czasie robót 

Częstotliwość kontroli ustalona przez Inżyniera powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonania 
robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

 koryta pod ławę i obrzeże, 

 grubość ławy, 

 ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego w zakresie linii obrzeża w planie i niwelety górnej 
płaszczyzny obrzeża. 

 dokładność wypełnienia spoin ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 i 5. 
6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) ustawionego obrzeża betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru wykonanych robót dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w STWiORB 
DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
9.2. Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za mb (metr bieżący) ustawionego obrzeża betonowego wg 
dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 zakup i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę i obrzeże, 

 wykonanie ławy z chudego betonu, 

 ustawienie obrzeży, 

 przygotowanie zaprawy i wypełnienie spoin, 

 obsypanie tylnej ściany obrzeża ziemią wraz z jej zagęszczeniem, 

 prac porządkowe, 

 odwiezienie sprzętu, 

 pomiary i badania kontrolne wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
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[2] PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

[3] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 

[4] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

[5] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

[6] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
[7] PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 

nasypowej i jamistości 
[8] PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 

metodą szybką 
[9] PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy 
[10] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
[11] PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, KB 8-3.3 (7) - Warszawa 1987r. 
[2] Instrukcja ITB Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 

budowlanych. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące  przepisy. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
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D.08.05.01 Ścieki korytkowe z prefabrykowanych elementów betonowych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna D.08.05.01 „Ścieki korytkowe z prefabrykowanych elementów betonowych” odnosi się 
do wykonania i odbioru robót związanych z budową ścieków betonowych, które zostaną wykonane w ramach 
zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1.Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2.Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane 
są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną 
część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieku z 
prefabrykowanych elementów betonowych typu korytkowego – lokalizacja według Dokumentacji projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek korytkowy - element konstrukcji jezdni lub pobocza wykonany z prefabrykatu betonowego służący do 
odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DMU-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Dopuszcza się do wykorzystania wyłącznie ściek prefabrykowany, na którą została wydana przez producenta 
deklaracja zgodności z aprobatą techniczną oraz oznakowany znakiem budowlanym B. 
Nie dopuszcza się stosowania azbestu lub materiałów zawierających azbest. 
2.2. Ściek prefabrykowany betonowy 

Ściek betonowy prefabrykowany powinien spełniać wymagania: 

 nasiąkliwość: nie więcej niż 5%; 

 odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: ubytek masy po badaniu – 
wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2, 

 odporność na ścieranie: ≤ 20 mm, 

 odchyłki wymiarowe (każdy element): dł. ± 5 mm, szer. ± 3 mm, wys. ± 3 mm. 
Kształt i wymiary ścieku betonowego przedstawiono w Dokumentacji projektowej. 
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13139. Właściwości piasku określa tablica 1. 
Tablica 1. Wymagania dla piasku do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej. 

Lp. Właściwość Ocena-kategorie Badanie wg normy 

1 Uziarnienie kruszywa  0/2 PN-EN 933-1 

2 Wymiar ziarna GC,GF,GN,GA GF85 PN-EN 933-1 

3 Pyły FDeklarowana f3 PN-EN 933-1 

4 Jakość pyłów MBFDeklarowana MBF10 PN-EN 933-8 

5 Wskaźnik piaskowy, min.  85 PN-EN 933-8 

Dopuszcza się do stosowania gotowe wodoszczelne zaprawy cementowe jedno lub dwuskładnikowych 
o wytrzymałości na ściskanie min. 15 N/mm2. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I  klasy 
wytrzymałościowej 32,5 wg PN-EN 197-1:2002, zgodnie z wymaganiami zawartymi w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu klasy 32,5 N i 32,5 R. 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie wg 

1 
Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

32,5 ≤ R ≤  52,5 PN-EN-196-1 

2 Początek wiązania, min ≥ 60 PN-EN-196-3 

3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤ 10 PN-EN 196-3 

4 Strata prażenia, % m/m ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

5 Zawartość siarczanów SO3, % m/m  ≤ 3,5  PN-EN 196-2 

6 Zawartość chlorków, % m/m ≤ 0,10 PN-EN 196-21 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            265 

 

7 Pozostałość nierozpuszczalna ≤ 5,0 PN-EN 196-2 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
2.4. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy PN-EN 14188-1 i być 
oznakowana znakiem CE lub B. Wymagania masy zalewowej: 

 temperatura mięknienie wg PiK [
o
C]:     100±10

o
C, 

 penetracja w temp. 25
o
C [0,1mm]:      90±10, 

 penetracja i odprężenie sprężyste w 25oC [%]:    10±5, 

 odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:    ≤90, 

 odporność cieplna, odbojność [%]:      ≤30, 

 odporność na spływanie początkowe [mm]:     ≤3, 

 odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:  ≤3, 

 wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:   ≤0,75, 

 (adhezja/kohezja – wynik pozytywny), 

 kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:     ≤0,1, 

 (adhezja/kohezja – wynik pozytywny). 
Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych o innych parametrach przy akceptacji projektanta i Inżyniera  
2.5. Kruszywo i mieszanka niezwiązana 

Kruszywo do mieszanki niezwiązanej i mieszanka niezwiązana powinny odpowiadać wymaganiom określonym  
w STWiORB D-04.02.01a „Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania ścieku betonowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania ścieku betonowego powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

 przenośniki taśmowe, 

 koparki samojezdne 

 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania elementów prefabrykowanych z betonu, 

 sprzęt ręczny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport ścieku betonowego 
Ścieki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych, zgodnie z zaleceniami Producenta. 
4.2.2.  Transport pozostałych elementów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można 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. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Ściek betonowy na podsypce cementowo-piaskowej należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub 
wyższa. 
5.2. Ława z mieszanki niezwiązanej 

Mieszankę niezwiązaną z kruszywa należy wykonać zgodnie z ST D-04.04.02 „Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej”.  
Wskaźnik zagęszczenia ławy pod ściek betonowy układany poza jezdnią po jej wbudowaniu nie powinien być 
mniejszy niż 1,00. Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm powinien wynosić od 
pierwszego obciążenia E1=60 MPa i E2=80 MPa dla obciążenia wtórnego. 
5.3. Podsypka 

Ściek betonowy układa się na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. 
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub powinien wynosić od 0,20 do 0,25,  
a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
5.4. Układanie ścieku prefabrykowanego 

5.4.1. Układanie ścieku betonowego 
Szerokość spoin między elementami ścieku nie powinna przekraczać 5 mm.  
Ściek betonowy należy układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 po zagęszczeniu. Niweleta ścieku 
powinna odpowiadać rzędnym przyjętym w Dokumentacji projektowej. 
Podłoże pod podsypkę cementowo-piaskową stanowi ława z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 
0/31,5 zgodna z ST D-04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej”. 
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Dopuszcza się zastosowanie mieszanki niezwiązanej z kruszywa uzyskanego z recyclingu pod warunkiem 
akceptacji Inżyniera.  
5.4.2. Wypełnienie spoin 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 

 przed rozpoczęciem zalewania ściek betonowy powinien być oczyszczony i dobrze zwilżony wodą. 
Zaleca się  stosowanie wody z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit ze ściekiem. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury szczeliny pomiędzy elementami ścieku betonowego należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. Masa zalewowa powinna być 
wbudowywana zgodnie z zaleceniami producenta. Gruntownik zwiększający przyczepność zalewy do ścianek 
szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych przez producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do rób Wykonawca powinien: 

 uzyskać dla każdego materiału wymagane dokumenty zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych 
oraz określone w przytoczonych normach, 

 ewentualnie wykonać własne badanie właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
na wniosek Inżyniera lub jeżeli istnieje podejrzenie, że materiał może nie spełniać wymagań określonych 
w specyfikacji. 

 sprawdzić cechy zewnętrzne ścieku betonowego. 
Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ścieku betonowego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać na podstawie ustaleń z Inżynierem zakres  
i częstotliwość badań materiałów przeznaczonych do ustawienia ścieku betonowego i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi  do akceptacji. 
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 pkt. 2.3 i 5.2. 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania ścieku 
Badanie prawidłowości układania ścieku betonowego polega na: 

 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin, 

 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin. 
Sprawdzenie wiązania ścieku wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny powierzchni 
i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.3.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się wg zaleceń Inżyniera, przez wykruszenie zaprawy lub masy 
zalewowej na długości około 5-10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny  i sprawdzenie przyczepności 
zaprawy lub masy zalewowej do ścieku betonowego. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych ścieku 

6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne ścieku należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności podłużne  ścieku nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać              
± 1,0 cm. 
6.4.3. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. Szerokość 
podsypki powinna  
6.4.4. Grubość ławy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ławy nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
6.4.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów – nie rzadziej niż co 50 m lub wg zaleceń Inżyniera. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego ścieku betonowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
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Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone 
w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8.2. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mb ścieku betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie ławy z mieszanki niezwiązanej dla ścieku układanego poza jezdnią, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie ścieku prefabrykowanego, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 prace porządkowe, 

 odwiezienie sprzętu, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

[2] PN-EN 197-1 Cement część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

[3] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
[4] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

[5] PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy. Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

[6] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

[7] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 

[8] PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

[9] PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

[10] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

[11] PN-EN 1097-3 Badania Mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenia gęstości 
nasypowej i jamistości 

[12] PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej 
metodą szybką 

[13] PN-EN 1744-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 

 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Instrukcja ITB  Nr 234/95. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów 
budowlanych. 

 
Uwaga:   
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=476584&page=1
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D.09.00.00 ZIELEŃ 
D.09.01.01   Zieleń drogowa 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 
Specyfikacja  techniczna D.09.01.01 „Zieleń drogowa” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem zieleni drogowej, które zostaną wykonane w ramach zadania : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej 
do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu 
robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 zakładaniem i pielęgnacją trawników, 

 sadzeniem drzew i krzewów . 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2.  Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3.  Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4.  Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5.  Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6.  Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DMU.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 

 optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

 zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m
2
, 

 zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m
2
, 

 kwasowość pH 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech  
i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi  
z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem  
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
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może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 
kulistych, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny 
na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
Gatunki drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń określa Dokumentacja projektowa. 

2.5. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Mieszankę traw określa Dokumentacja projektowa. Zaleca się, aby była to mieszanka: 

 20% życica trwała, 

 25% kostrzewa czerwona rozłogowa, 

 15% kostrzewa trzcinowa, 

 40% kostrzewa owcza. 
2.6. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

 a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 pił mechanicznych i ręcznych, 

 drabin, 

 podnośników hydraulicznych. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub 
korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 20 cm) i kompost (ok. 2 
do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik (obrzeże) powinien znajdować się  2 do 3 cm 
nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2 do 3 kg na 100 m2, 

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 3-4 kg na 100 m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania  
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w Dokumentacji 
projektowej. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

 trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione 
ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
Sadzenie można wykonać w dwóch terminach:  
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 jesień (od września do listopada) , 

 wiosna (od połowy marca do początku maja).   
Nie należy sadzić drzew do ziemi przemarzniętej.  
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać 
cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

 sposób wzrostu, 

 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

 konstrukcję korony. 

 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

 cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew 
rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji  
z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad 
chodnikami; 

 cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 

 cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym 
systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu 
korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia 
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

 cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

 cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie 
gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

 cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu 
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po 
uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane 
są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 
Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są 

roboty modernizacyjne dróg i ulic. Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone na wniosek 
Wykonawcy i uwzględniać: 

 gatunek drzewa, 

 wiek i rozmiary drzewa, 

 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

 warunki transportu przesadzanych drzew, 

 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 
5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego 
nawilgocenia, zwłaszcza na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie 
chłodnej i wilgotnej pogody, 

 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania 
wiatrów, poprzez stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory 
pnia i konarów emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe), 

 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

 usuwaniu chwastów. 
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
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Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w STWiORB powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków  
i odmian, odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
zgodności z normami PN-R-67022 i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 
odbiór jest na jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 

 szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

2
 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie – zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera. 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
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 dostarczenie materiału roślinnego, 

 pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie odchwaszczanie – 
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-G-98011 Torf rolniczy 
[2] PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
[3] PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
[4] PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
[5] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
[6] BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
 
10.1. INNE DOKUMENTY 

Nie występują. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy. 
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D.10.08.01  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 
Specyfikacja  techniczna D.10.08.01 „Inwentaryzacja geodezyjna” odnosi się do wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym 
na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane 
za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej . 
1.4. Określenia podstawowe                                                                                                                                           
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 

Nie występują 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
5.3. Inwentaryzacja powykonawcza 
Inwentaryzację powykonawczą  sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy elektronicznej  i przekazać  
ją  na  dyskietce  wraz  ze szkicem i zaktualizowanym  podkładem  mapowym i kopią operatu geodezyjnego 
należy przekazać przy odbiorze końcowym. W inwentaryzacji należy uwzględnić  wysokościowe zmiany 
wszystkich urządzeń w jezdni              
5.3.1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporządzanej w postaci mapy elektronicznej 
Dokumentacja   przekazywana Inwestorowi  winna być wykonana  w formie elektronicznej mapy i być plikiem 
w formacie DXF w układzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny być jednoznacznie opisane wg odpowiedniej 
kategorii: 

 
Lp. Nazwa warstwy Obiekty w warstwie Typ  
1.  bud budynki wielobok  
2.  co ciepłociągi linia ciągła  
3.  drog drogi linia  
4.  jezd jezdnia wielobok  
5.  chod chodniki wielobok  
6.  wjazd wjazdy wielobok  
7.  ziel zieleńce wielobok  
8.  en energia elektryczna linia  
9.  gaz gaz linia  
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10.  kan_d kanalizacja deszczowa linia  
11.  kan_s kanalizacja sanitarna linia  
12.  wod wodociągi linia  
13.  tele telekomunkikacja linia  
14.  os osnowa punkty  
15.  pi pikiety punkty  
16.  siat siatka wielobok  
17.  osw oświetlenie wielobok  
18.  wpu wpusty deszczowe wielobok  
19.  uzb_i uzbrojenie inne linia  
20.  wys wysokość punkty  
21.  teren teren   

Uwaga: 

 warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki, 

 warstwa drogi : powinna zawierać : krawężniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędź chodnika (linia), 
krawędź pobocza (linia), zieleńce (linia), 

 warstwa teren powinna zawierać: skarpy (linia), rowy(linia), płoty(linia), schody(linia), mury 
oporowe(linia), 

 warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty których nie można sklasyfikować do wcześniej 
wymienionych warstw. 

Dyskietka powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania dokumentacji 
do Zamawiającego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) inwentaryzacji geodezyjnej dla zadania. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

Nie występują. 
10.2. INNE DOKUMENTY 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
obowiązujące przepisy.
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M.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
M.01.01.00 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 
M.01.01.01  Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze 
wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 

 wyznaczenie osi i krawędzi obiektu inżynierskiego, 

 wyznaczenie osi fundamentów i podpór, 

 wytyczenie osi pali fundamentowych, 

 wyznaczenie osi i rzędnych belek, 

 wyznaczenia usytuowanie krawężników, elementów odwodnienia, 

 wyznaczenie pozostałych niezbędnych elementów obiektu, 

 inne prace pomiarowe niezbędne dla wykonywania obiektów inżynierskich zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Sprzęt do wykonania Robót 
Do wykonania Robót konieczny jest sprzęt geodezyjny wysokiej dokładności taki jak: 

 dalmierze, 

 niwelatory, 

 teodolity, 

 taśmy stalowe lub parciane. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu 
geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy  i zakresu Robót. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót oraz Projekt Organizacji Robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wyznaczyć wzdłuż trasy. Punkty wysokościowe należy umieszczać 
poza granicami projektowanego obiektu w miejscach dostępnych, nie ulegających zniszczeniu (na istniejącym 
moście), z dokładnością do 0,5 cm. Punkty te należy zakładać na obiektach istniejących lub nowo założonych 
punktach wysokościowych (słupki betonowe z bolcem). 
5.3. Wyznaczanie obiektu mostowego 

Roboty polegają na: 

 wyznaczeniu osi podłużnej, 

 wyznaczeniu osi wszystkich podpór, 

 wyznaczenie położenia pali wielkośrednicowych,  

 wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do odtworzenia obrysu fundamentów podpór zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Dokładność wyznaczenia osi podłużnej i osi podpór ±1 cm. Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±1,0 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest ryczałt. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe, 

 stabilizację punktów w terenie, 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 

 pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 wykonania niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 

 zakup i transport materiałów i sprzętu, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Nie występują 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979  
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978  
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK,  
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983  
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983  
[8] Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne.  
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. 
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M.11.00.00. FUNDAMNETOWANIE 
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 
M.11.01.02. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym zabezpieczeniem 
M.11.01.03. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym z czasowym zabezpieczeniem 
M.11.01.05. Zasypanie wykopów fundamentowych oraz przestrzeni za przyczółkami oraz wokół 

przepustu wraz z zagęszczeniem 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych pod fundamenty obiektu inżynierskiego w ramach zadania:  
”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na 
odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych, związanych z budową obiektu inżynierskiego, wraz z zabezpieczeniem wykopów przed 
napływem wody lub jej usunięciem. Zakres obejmuje także załadunek odspojonego gruntu na środki transportowe 
i wywóz na składowisko lub wykop na odkład, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
Konieczność pompowania wody należy przewidzieć niezależnie od jej poziomu lub obecności pokazanej w 
Dokumentacji Projektowej. Roboty ziemne ujmują wykopy fundamentowe względem istniejącego terenu, a także 
wykopy dla wykonania belek podwalinowych oraz umocnienia i regulacji rowów biegnących wzdłuż projektowanej 
drogi. 
Zasypki obejmują zasypanie wykopów fundamentów przyczółków, przepustów oraz wykonanie nasypów do na 
odcinkach przyległych do podpór skrajnych obiektu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m 
Wykop głęboki – wykop o głębokości przekraczającej 3m 
Wskaźnik różnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 

Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego d gruntu sztucznie 

zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ds. 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w 

sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową d. 
Zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po wybudowaniu 

konstrukcji dla której wykonano wykop. 
Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, jeżeli 
tylko spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, wysadzinowe czy pęczniejące, materiały agresywne w 
stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100mm. 
Obszary zasypanie o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczenia powinny być wypełnione betonem klasy 
B15 (C12/15) lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. 
Do zasypywania przestrzeni w strefie przyczółków i płyt przejściowych należy stosować grunty niespoiste o 
następujących własnościach: 

- Wskaźnik różnoziarnistości U nie mniejszy niż 4 dla żwirów 
- Wskaźnik różnoziarnistości U nie mniejszy niż 3 dla mieszanki 
- Współczynnik wodoprzepuszczalności k niemniejszy niż 8m na dobę. 

Do wykonania nasypów należy stosować grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek średni, piasek gruby, żwir) z 
udziałem frakcji poniżej 0,06mm nie większym niż 15% wagowo. 
Konstrukcja rozporowa -  stalowa lub drewniana. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczeni ścian wykopów oraz wykonie konstrukcji rozpierających ściany wykopów 
powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. 
3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inżyniera. Użyty sprzęt powinien 
zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania 
czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry 
robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości 
robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
Wbijanie ścianki szczelnej jako zabezpieczenia wykopu powinno odbywać się przy użyciu sprzętu 
mechanicznego (kafary, wibromłoty), zaakceptowane przez wibromłoty. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 sprężarek spalinowych, 

 młotów mechanicznych, 

 zrywarek mechanicznych, 

 wiertarek mechanicznych i wiertnic, 

 kruszarek mechanicznych, 

 środków do załadunku i transportu gruntu skalistego. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały 
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przemieszczaniem. 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera lub na 
odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów 
gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić: 
na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 
na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak, 
aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 

 objętości mas ziemnych, 

 odległości transportu, 

 szybkości i pojemności środków transportowych, 

 ukształtowania terenu, 

 wydajności maszyn odspajających grunt, 

 pory roku i warunków atmosferycznych, 

 organizacji robót. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1. Wymagania geotechniczne 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy kierować się następującymi zasadami: 

 przed rozpoczęciem robót zaszeregować grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 

 przeanalizować wyniki badań gruntu i jego uwarstwienia, zwracając szczególną uwagę na poziom wód 
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów wód gruntowych, 

 dostosować sposób wykonywania robót ziemnych do stanu terenu tj. znaków wysokościowych (reperów), 
przekrojów poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp. 

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze 
znalezisk do dalszej decyzji. 
5.1.3. Urządzenia materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji 
Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo 
niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze 
prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku należy 
powiadomić o tym Inżyniera i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. Wykonawca ma obowiązek kontroli 
parametrów gruntu w wykopie. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty 
ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
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W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia fundamentu na grunty wysadzinowe lub pęczniejące należy 
podjąć decyzję o ewentualnej wymianie gruntu (jeżeli jej miąższość jest mniejsza od 1m) lub zastosować inne 
metody zabezpieczenia. 
Decyzję o wymianie należy podjąć po konsultacjach z Inżynierem i Projektantem. 
5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera punkty stałe i 
charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zgodnie z 
D.01.01.01.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych należy 
do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.1.5. Odwodnienie terenu 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. Niniejsza STWiORB obejmuje również 
odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia i odprężenia gruntów 
również w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów 
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi 
łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być wykonane, w razie potrzeby, rowy. 
W razie jakichkolwiek przestojów podczas wykonywania robót ziemnych w rejonie gruntów wysadzinowych dno 
wykopu musi być tymczasowo zabezpieczone przed wodą. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z 
Inżynierem.  
5.1.6. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 
wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy 
rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5ºC. 
5.2 Wymiary wykopów fundamentowych 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, 
głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczności i możliwości zabezpieczenia 
zboczy wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

 w wymiarach w planie ±10cm, 

 dla rzędnych dna ±5cm. 
5.3. Wykonanie wykopów z czasowym zabezpieczeniem  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi projekt zabezpieczenia ścian wykopów. Jeżeli 
wysokość odkrytej części ściany wymaga kotwienia, Wykonawca uwzględni to w projekcie zabezpieczenia 
wykopów a następnie zabezpieczy wykop zgodnie z zaakceptowanym projektem.  
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

 górne krawędzie grodzic  stalowych wystawały na wysokość 10 ÷ 20 cm ponad teren, 

 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

 kotwienie ścian zapewniło przeniesienie wszystkich przypadających obciążeń 

 krawędzie wykopu były zabezpieczone w przypadku  przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu 
pracy żurawi, 

 w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie 
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji 
wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 
5.5. Składowanie ukopanego gruntu 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany w miejsce wskazane przez Inżyniera lub na 
odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów 
gruntów przeznaczonych do zasypania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 
wynosić: 

- na gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0m 
- na gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0m 

5.6. Zasypywanie i zagęszczenie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno  być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z namułów oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. 
Do zasypywania wykopów mogą zostać użyte grunty rodzime, jeżeli tylko spełniają warunki, że nie są to grunty 
organiczne, wysadzinowe czy pęczniejące, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, 
odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100mm. Do zasypywania przestrzeni w strefie 
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przyczółków i płyt przejściowych, należy stosować grunty niespoiste, spełniające wymagania podane w pkt.2 
niniejszej STWiORB. 
Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu i nie 
mniej niż do wskaźnika zagęszczenia Is=0,95. Natomiast wskaźnik zagęszczenia zasypki za przyczółkami 
powinien wynosić Is≥1,0m, za wyjątkiem skarp stożków przyczółków, gdzie wskaźnik zagęszczenia powinien 
wynosić Is=0,95. 
Nasypy za przyczółkami należy wykonywać równocześnie z przyległymi fragmentami nasypów na dojazdach do 
obiektu. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona, grubość zagęszczonych warstw powinna wynosić: 

- przy zagęszczaniu lekkimi walcami  max 0,2m 
- przy zagęszczaniu płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi – max 0,4m 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz  instalacji, grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczenie gruntu w pobliżu ścian przyczółków i filarów obiektu powinno być dokonane w taki sposób, aby nie 
uszkodzić izolacji. 
Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliżona do optymalnej. W  przypadku wilgotności 
mniejszej niż 0,85 optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w przypadku większej niż 1,20 optymalnej, grunt 
należy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskani równomiernego wskaźnika należy: 

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

- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 
sprzętu zagęszczającego, 

- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 
Wykopy wokół filarów należy zasypywać do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym do wykopu. 
Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak, aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego w 
miejscu przed rozpoczęciem budowy filarów. 
5.7. Rekultywacja terenu 

Wykonie zasypek na fundamentach podpór należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do 
istniejącej na przyległym terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielonych, dobranych do 
warunków jakie występują na przyległym terenie. 
5.8. BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy je zabezpieczyć barierami. 
Przy wykonywaniu Robót ziemnych ręcznie należy: 

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- zapewnić należyte odwadnianie wykopu, 
- pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno 

składować ziemi pochodzącej z wykopu, 
- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawić co najmniej 2,0m od krawędzi skarpy, 
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5m dla 

umożliwieni ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg)stan skarp nasypów i 

wykopów. 
Przy wykonywaniu Robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 
sposobu wykonani Robót, należy zachować niżej wymienione wymagani dodatkowe: 

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 
pomiar sytuacyjno – wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinien być wykonany zgodnie z normą PN-B-02205, PN-B-06050 oraz 
BN-83/8836-02. 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące elementy: 
- Zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
- Roboty pomiarowe, 
- Rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- Odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- Zapewnienie stateczności skarp, 
- Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
- Wymiary wykopów, 
- Zabezpieczenie wykopów. 

6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypek 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, 

6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypek 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            282 

 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia IS 
z wartościami podanymi w punkcie 5. 
Oznaczenie wskaźnika zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z poleceniami Inżyniera, jednak nie rzadziej niż 1 raz w trzech 
punktach dla każdej warstwy. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się obliczając 
średnią arytmetyczną wszystkich wartości IS przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli 
Robót . 
Zagęszczenie uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione będą warunki: 
2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe wyniki nie powinny 
odbiegać o więcej niż 5% (IS) od wartości wymaganej; 
IS - średnie nie mniej niż IS – wymagane. 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru Robót jest 1m
3
 (metr sześcienny) wykopu lub zasypki. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
8.1. Program badań 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzenie odwodnienia terenu, 
- sprawdzenie wykonanych wykopów. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 
niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i  
końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

8.2. Opis badań 

Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z 
wymogami STWiORB. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami STWiORB. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty 
ziemne do zgodności STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania wykopów z czasowym zabezpieczeniem uwzględnia: 
- opracowanie projektu zabezpieczenia i  odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robót, 
- prace pomiarowe, 
- zakupy i koszty potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- koszt zapewniania niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie umocnienia wykopów wraz rozparciem lub kotwieniem i późniejszym demontażem, 
- odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie                                

w miejsce wskazane przez Inżyniera, 
- wykonanie rowków na dnie rowu do ujęcia wody, 
- ciągłe odwodnienie wykopu, zainstalowanie urządzenia do odpompowywania wody, 

odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez wymagany okres prowadzenia robót, 
- ewentualne obniżenie poziomu wody gruntowej, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowego zsuniętego gruntu, 
- wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz                      

z kosztem składowania i utylizacji, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych (jeżeli w terenie zachodzi taka 

konieczność), 
- uszczelnianie dna wykopu (jeśli jest konieczne), gdy ruch wody może powodować  rozluźnienie 

gruntu i wypłukiwania cementu podczas betonowania fundamentów, 
- koszt zużycia elementów zabezpieczenia wykopu, podlegających demontażowi. 

Cena jednostkowa zasypania wykopów fundamentowych oraz przestrzeni za przyczółkami oraz wokół 
przepustów wraz z zagęszczeniem uwzględnia: 

- prace pomiarowe, 
- zakupy i koszty potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki, 
- uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu, 
- wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
- wykonani badań laboratoryjnych przydatności gruntów do wbudowania w nasyp i wskaźników 

zagęszczenia, 
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- plantowanie skarp, 
- doprowadzanie terenu do stanu istniejącego. 

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza się zabezpieczenie urządzeń obcych itp. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
2. PN-83/B-03010   Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3. PN-81/B-03020   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
4. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
5. PN-B-02481   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
6. PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
8. PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
9. BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
10.  

10.2 Inne przepisy 

„Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 1988 r. 
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M.11.03.00    Pale fundamentowe 

M.11.03.01 Pale wielkośrednicowe, wiercone, pionowe, o średnicy  1200mm, bez pozostawionej osłony. 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem” 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie pali 

fundamentowych wielkośrednicowych wierconych, pionowych o średnicy 1200mm, bez pozostawionej osłony. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
Pale fundamentowe – są to fundamenty głębokie, w których obciążenia z budowli przenoszone są przez pale na 

głębsze warstwy gruntu. 
Pale wielkośrednicowe – są to pale o średnicy większej od 0,6mzapuszczane poprzez wiercenie albo przez 

wbijanie  
Głowica pala – górna część pala łącząca go z konstrukcją 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie następujących opracowań: 

 Dokumentacji Projektowej, określającej cechy materiałowe pali, wartości parametrów geotechnicznych, 
zagłębienie pali, niezbędny udźwig pali,  

 Sporządzonego przez Wykonawcę projektu technologicznego, określającego sposób wykonania pali, a 
w szczególności sposób zapewnienia stateczności otworów, 

 projekt wykonania iniekcji, opracowanie sprawozdania, nadzór autorski robót związanych z iniekcją pod 
podstawą pali, 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji 
Projektowej należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali - w uzgodnieniu z Inżynierem, w celu spełnienia 
wymagań projektu. 
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na 
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody, drewna, itp.). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
2.2. Beton 

Beton C25/30 (B30) wymagania wg STWiORB M.13.01.00, przy czym do wykonania betonu pali dopuszcza się: 

 użycie cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/A-S  o wymaganiach wg PN-EN 197-1, 

 użycie, oprócz kruszywa łamanego, żwiru (kruszywo naturalne grube) wg PN-EN 1260 o wymaganiach 
odpowiadających marce kruszywa 30 wg PN-B-06712:1986. 

2.2.1. Wymagania dla betonu 

Receptura betonu musi zapewnić jego odporność korozyjną na agresywność wody gruntowej stosownie do 
stopnia agresywności wody stwierdzonej przy obiektach jak podano w dokumentacji geologicznej.  
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 

 Nasiąkliwość do 5% - badanie wg. PN-88/B-06250 

 Mrozoodporność  (F150) – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150cyklach zamrażania o odmrażania(F150) badanie wg. PN-88/B-06250 

 Wodoszczelność wg PN-88/B-06250 – nie mniejsza niż W8 od (0.8MPa) 

 wskaźnik w/c –ma być mniejszy od 0,55 
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2.3. Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie stalą A-I (St3S) i A-IIIN gatunku BSt500-S. Wymagania odnośnie stali podane są w STWiORB 
M.12.01.00. 
Pręty można odginać w temperaturze > 5oC. Pręty można podgrzewać do temperatury 100oC. Prętów o 
długościach mniejszych od 7 m nie wolno łączyć z krótszych kawałków. Pręty dłuższe można łączyć z krótszych 
odcinków z zastrzeżeniem, że połączenia nie mogą być bliżej głowicy pala niż 6 m. Połączenia muszą spełniać 
wymagania PN-S-10042. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
3.2. Narzędzia wiercące 

Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia 
stateczności ścian otworu. Kształt i wymiary narzędzia powinny umożliwiać przepływ cieczy wypełniającej otwór w 
czasie jego wyciągania z otworu w pozycji zamkniętej. Powierzchnia przepływu przy wierceniu świdrem kubłowym 
powinna być nie mniejsza niż 15% przekroju otworu. Sprzęt używany do wykonania pali podlega akceptacji przez 
Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali powinien odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny.  

 Transport betonu wg.M.13.01.00 

 Transport stali wg. M.12.01.00 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Roboty wiertnicze należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1536 „Wykonawstwo specjalnych robót 
geotechnicznych. Pale wiercone” oraz z zaleceniami niniejszego rozdziału STWiORB. 
5.2. Projekt technologiczny 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty. Projekt Technologii i 
Organizacji Robót powinien zawierać min: 

 projekt technologiczny konstrukcji pomocniczych umożliwiających wykonanie pali, 

 uzasadnienie dobranego sprzętu wiertniczego do formowania pali 

 układu dróg technologicznych 
5.3. Wyznaczanie osi pali 

Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Zaleca się oznaczenie osi 
pali przez podanie domiarów do co najmniej trzech punktów stałych, oznaczonych w sposób trwały poza 
obszarem robót. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. 
Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca robót na podstawie Dokumentacji Projektowej w nawiązaniu do 
osi podłużnej obiektu mostowego i osi podpór. 
5.4. Roboty wiertnicze 
5.4.1. Wykonanie otworu 

Sposób wiercenia i zabezpieczenia stateczności ścian otworu należy dostosować do warunków terenowych, 
gruntowych i wodnych. 
Otwór dla wykonywania konstrukcji pala powinien być zabezpieczony przed obwałem ściany rura osłonową. W 
czasie wykonywania otworu rura osłonowa powinna zawsze wyprzedzać dno otworu o co najmniej 0,5m. W 
czasie wykonywania odwiertu i formowania w nim pala, należy bezwzględnie utrzymywać poziom wody co 
najmniej 1,5m powyżej zwierciadła wody gruntowej, lub równy poziomowi zwierciadła wody w zalewie, co 
najmniej do czasu zakończenia betonowania. Podczas wiercenia otworu pala należy kontrolować zgodność 
rzeczywistych warunków gruntowych z Dokumentacją Projektową. W [przypadku istotnych rozbieżności należy 
przed odbiorem otworu pala przez Inżyniera uzgodnić z Projektantem dalsze postępowanie. Każdą różnicę 
właściwości gruntu w stosunku do przyjętych w Dokumentacji Projektowej odnośnie warstwy w której maja by 
posadowione pale  należy zgłosić Inżynierowi. Głębokość wierconego otworu powinna być zgodna z 
Dokumentacja Projektową. W przypadku różnicy większej niż dopuszczalna, wymagana jest opinia Inżyniera na 
temat dalszego postępowania. W przypadku pali z poszerzoną podstawą otwór należy wykonać w osłonie z 
zawiesiny bentonitowej. Odbioru wykonanego otworu musi dokonać Inżynier i potwierdzić w Dzienniku Budowy. 
5.4.2. Formowanie pala 

Do formowania pala Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera wpisanej do Dziennika Budowy. 
Zezwolenie na formowanie pala powinno nastąpić w ciągu 1 godziny od zakończenia wiercenia otworu. 
Zezwolenie wydaje Inżynier po sprawdzeniu wymagań określonych wikt. 6 niniejszej STWiORB. Umieszczenie 
zbrojenia powinno nastąpić bezzwłocznie po uzyskaniu zgody na formowanie pala. Wprowadzanie do otworu 
mieszanki betonowej powinno rozpocząć się przed upływem 3 godzin od zakończenia wiercenia. Jeżeli czas ten 
jest dłuższy to Wykonawca musi uzyskać ponowną zgodna wykonywanie betonowania. 
Jeżeli betonowanie rozpocznie się po upływie: 

 3 godzin ale przed upływem 12 godzin (od zakończenia wiercenia) to należy wykonany otwór przegłębić 
o 0,5m, z wciśnięciem rury osłonowej na taka sama głębokość gdy w otworze nie został umieszczony 
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szkielet zbrojeniowy, lub usunąć osad z dna otworu za pomocą np. podnośnika powietrzno - wodnego – 
gdy w otworze został umieszczony szkielet zbrojeniowy. 

 12 godzin to nie należy umieszczać w wykonanym otworze szkieletu zbrojenia, w tym przypadku przed 
umieszczeniem szkieletu zbrojenia w otworze należy przegłębić wykonany otwór o 0,75m z 
jednoczesnym wciśnięciem rury osłonowej na taką sama głębokość. 

W trakcie wyciągania rury osłonowej podczas betonowania należy przestrzegać następujących zasad: 

 spód rury osłonowej powinien być co najmniej 1,5m poniżej poziomu mieszanki betonowej w otworze 
pala, 

 rurę wyciągać urządzeniem wywierającym na nią siły w sposób statyczny, w trakcie wyciągania rury 
należy co najmniej jeden raz na każdy 1 m wyciąganej rury ponownie ja zagłębić na 0,5m. 

 górną część pala o długości ok. 2-3 m należy zagęścić wibratorami wgłębnymi.  
5.5. Wykonanie i montaż zbrojenia 

Szkielet zbrojeniowy składa się z prętów podłużnych, uzwojenia, pierścieni usztywniających nadających 
szkieletowi sztywność przestrzenną oraz elementów zapewniających otulinę zbrojenia. Pierścienie usztywniające 
powinny być umieszczone w odstępach nie większych od 3,0 m. Zbrojenie podłużne, zaprojektowane z prętów ze 
stali AIII-N o odpowiedniej średnicy, nie powinno być zamieniane innymi średnicami bez uzgodnienia z 
Inżynierem i autorem projektu. W przypadku zmian należy przestrzegać następujących zasad: 

 średnica prętów winna wynosić 22÷40 mm,  

 rozstaw prętów podłużnych winien być >12 cm, < 40 cm,. 

 uzwojenie lub strzemiona winny być z prętów o f 10÷12 mm. 
Połączenia prętów szkieletu powinny zapewniać sztywność szkieletu. Pręty podłużne łączy się z pierścien iami 
usztywniającymi, spiralą lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montażowymi. Połączenie 
prętów podłużnych ze spiralą lub strzemionami zaleca się wykonać w 25% styków. Szkielet zbrojeniowy powinien 
być przygotowany w odcinkach nie krótszych od 5,0 m. Połączenia odcinków szkieletu zbrojeniowego powinny 
zapewniać ciągłość pracy szkieletu. Zaleca się łączenie na zakład, którego długość powinna być ≥ 40 średnic 
prętów podłużnych dla prętów żebrowanych oraz ≥ 50 średnic dla prętów gładkich. Szkielet zbrojenia należy 
ustawiać w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odległości od ścian otworu zgodne z Dokumentacją 
Projektową (min. otulenie > 7 cm) i zabezpieczyć przed przesunięciem w trakcie formowania pala.  
5.6. Betonowanie pala 

Betonowanie pala można wykonywać dowolnymi metodami właściwymi do betonowania pod wodą, w zależności 
od posiadanego osprzętu. Technologię betonowania pala zatwierdza Inżynier. Zasady betonowania podane są 
STWiORB M.13.01.00 
Sposób układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz 
zapewnić dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszankę wprowadza się przez rurę, w 
otworach wypełnionych wodą lub zawiesiną układa się metodą kontraktor. 
5.6.1. Betonowanie metodą zanurzonej rury (metoda kontraktor) 

Metoda pozwalana na betonowanie pod powierzchnią wody poprzez wprowadzanie podawanej mieszanki 
betonowej w głąb ułożonej wcześniej, dzięki czemu unika się mieszania mieszanki z wodą. Średnica rury do 
układania mieszanki betonowej powinna wynosić co najmniej 20 cm, lecz nie mniej niż 20% średnicy otworu. 
Rura kontraktor powinna być zanurzona w mieszance betonowej nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 4,0 m. Po 
zakończeniu betonowania z otworu należy usunąć zanieczyszczoną górną warstwę betonu.  
5.6.2. Prędkość betonowania 

Prędkość układania mieszanki betonowej powinna wynosić co najmniej 4 m/godz, zaś betonowanie pala powinno 
trwać nie dłużej niż 4 godz.  
5.6.3. Transport mieszanki betonowej 

Mieszankę należy transportować środkami i sposobami zapobiegającymi jej rozsegregowaniu. Mieszankę, bez 
dodatków opóźniających wiązanie, należy ułożyć w otworze w czasie nie dłuższym niż: 

 1,0 godz. od jej przygotowania - przy temperaturze otoczenia 15°C÷20°C,  

 1,5 godz. - przy temperaturze otoczenia 5°C÷15°C, 

 0,5 godz. - przy temperaturze > 20°C. 
5.7. Roboty wykończeniowe 

Głowice pali należy oczyścić i usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego w czasie 
formowania pala. Z prętów zbrojeniowych wystających ponad głowicę należy usunąć zanieczyszczenia betonem, 
zawiesiną lub gruntem. Głowice pali należy rozkuć min 50 cm nad poziom projektowanego spodu fundamentu. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić aktualną dokumentację prac celem sporządzenia po zakończeniu 
budowy metryki pala zgodnie wzorem przedstawionym poniżej. 
Po wykonaniu pala należy pod jego podstawą wykonać iniekcję 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
Tolerancje przy wykonywaniu pali: 

 położenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej ±0.04 d (d-średnica pala); w przypadku większej 
niedokładności wymagana jest opinia Projektanta, sposób postępowania podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera, 

 wychylenie pala w stosunku do określonego w projekcie wynosi 1/100 całkowitej długości, 

 rzędna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi ± 10 cm, 

 średnica pala - 2 cm, + bez ograniczenia, 
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 w przypadku większej niedokładności wymagana jest opinia Projektanta; sposób postępowania podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Przed wydaniem zgody na formowanie pala Inżynier powinien sprawdzić: 

 usytuowanie pala, 

 zgodność warunków geologicznych z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

 usunięcie warstwy osadu na dnie otworu, 

 przygotowanie wykonawcy do formowania pala, a w szczególności: 
o zgodność zbrojenia z projektem, 
o przygotowanie urządzeń do wprowadzania betonu, 
o zapewnienie ciągłości betonowania. 

Wyniki kontroli wykonania pala należy zapisywać w metryce pala. Metryka powinna zawierać następujące dane 
wg wzoru poniżej: 
METRYKA PALA WIELKOŚREDNICOWEGO Nr……………… 
OBIEKT………………………………………………………………………………………………........ 
Średnica pala……………………………cm; Rzędna terenu………………………………… m npm; 
Średnica podstawy pala…………………cm; Głębokość odwiertu…………………………...……m; 
Długość pala……………………………...m; Projektowane obciążenie…………………………MN; 
Projektowana klasa betonu ………………………………………………………………………..…… 
Uzbrojenie Klasa i znak stali………………………………………………………………………..…... 
Wiercenie: początek dnia………………………..godzina……………………………...... 
koniec  dnia………………………..godzina…………………………..….... 
Sposób wiercenia………………………………………………………………………………………... 
Sposób zabezpieczenia stateczności…………………………………………………………………. 
Głębokość rurowania………………………….m; Gęstość zawiesiny………………………….g/ml; 
Długość wbudowanej rury…………………….m; 
Betonowanie: dnia………………….od godziny…………………..do godziny………………....…… 
Sposób betonowania……………………………………………………………………………..……… 
Ilość betonu…………………………m3 
 

Profil geotechniczny 

Głębokość, (od - do) Miąższość warstw Rodzaj gruntu Stan gruntu 
Głębokość zw. 
wody gruntowej 

[m] [m]   [m] 

     

 
Brygadzista (mistrz) robót palowych ………………………………. 
Inspektor nadzoru (kontroli jakości)………………………………… 
Data………………………………………Kierownik Budowy………………………………………… 
Próbki betonu do badań na ściskanie pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonu do otworu w ilości nie 
mniejszej niż 3 z każdego pala. Próbki należy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-88/B-06250. 
6.2. Zestawienie badań dla betonu 
6.2.1. Badania materiałów 

Badania materiałów należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami pkt 2. niniejszej Specyfikacji. 
6.2.2. Badania mieszanki betonowej 

Badania mieszanki betonowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami pkt 2. niniejszej Specyfikacji. 
Zestawienie wymaganych badań betonu podano poniżej: 
 

 Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu: 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

PN-EN 196-3:1996 
jw. 
PN-EN 196-6:1997. 

Bezpośrednio przed użyciem każdej dostar-
czonej partii 

2) Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości  
  zanieczyszczeń 
- wilgotności 

PN-78/B-06714 
/10 
PN EN 933-4:2001 
PN-78/B-06714/13 
/12 
/18 

 
 

jw. 

3) Badanie wody PN-88/B-32250 przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 
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4)Badanie dodatkowe 
   domieszek 

Instrukcji ITB    
nr 206/77 
i świadectw 
dopuszczenia 
do stosowania 

 

Badania 
mieszanki  
betonowej 

Urabialności PN-88/B-06250 przy rozpoczęciu robót 

Konsystencji jw. dla każdej gruszki 

Zawartości powietrza jw. przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą 

1) Wytrzymałość na 
 ściskanie na próbkach 

 
jw. 

po ustaleniu recepty  
i nie mniej niż: 
3 próbki na pal 

2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

górnej powierzchni pala po skuciu warstwy 
betonu zanieczyszczonej zawiesiną i w 
przypadkach technicznie uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-88/B-06250 po ustaleniu recepty, 2 badania w okresie 
wykonywania obiektu, 
Ilość pobranych próbek należy określić w PZJ 

4) Mrozoodporność jw. po ustaleniu recepty, 2 badania w okresie 
wykonywania obiektu, 
Ilość pobranych próbek należy określić w PZJ 

5) Przepuszczalność 
wody 

jw. jw. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego pala prostego o długości określonej w 

Dokumentacji Projektowej i średnicy 1200 mm. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
8.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
8.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3.1. Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót  ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa, 

 Dziennik Budowy i dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy, dane 
geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane Roboty 
fundamentowe, 

 metryki pali, 
8.3.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonanych otworów wiertniczych, 

 zbrojenia pala. 
8.3.3. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu podlegają: 

 wykonanie otworów z uwzględnieniem usytuowania oraz rysunków warunków gruntowych, 

 wykonanie i ułożenie zbrojenia, 

 rzędne głowicy wykonanego pala. 
8.4. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

 protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 

 wyniki próbnych obciążeń pali - próbne obciążenie pali należy wykonać zgodnie z STWiORB M.11.03.06 

 badanie ciągłości pali 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
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 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie osi pala, 

 dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 

 zapewnienie potrzebnych czynników produkcji i materiałów na ich wykonanie, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 wykonanie otworu wiertniczego, pionowego do żądanej głębokości z zastosowaniem rury osłonowej, 

 oczyszczenie wnętrza, 

 wykonanie, montaż i wbudowanie zbrojenia, 

 montaż zbrojenia dla połączenia pala z podporą, 

 zabetonowanie pala, 

 wykonanie głowicy pala wraz z rozkuciem górnej części do poziomu spodu podpory, 

 wyrównanie górnej powierzchni, wraz z oczyszczeniem, przycięciem i rozchyleniem wystającego 
zbrojenia, 

 oczyszczenie sprzętu i miejsca Robót, oraz odwiezienie urobku z odwiertu na wysypisko wraz z 
kosztami utylizacji, 

 usunięcie gruzu betonowego oraz odwiezienie gruzu na wysypisko wraz z kosztami utylizacji, 

 prowadzenie metryki pala, 

 montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń towarzyszących oraz 
wykonanie niezbędnych pomostów, dróg technologicznych (montażowych), placów składowych z ich 
późniejszą rozbiórką (w tym ewentualne wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych) 

 prowadzenie dziennika palowania, 

 opracowanie recept, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych prób, pomiarów i badań. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
[2] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
[3] PN-88/B-06250 Beton zwykły 
[4] PN-91/B-06714/15 Kruszywa Mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
[5] PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
[6] PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
[7] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
[8] PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 
[9] PN-EN 1536:2001  Pale wiercone. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 
[10] PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  

użytku 
[11] PN-S-10040/1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
[12] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[13] PN-B-06265. Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność. 
[14] PN-EN 1008:2003 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.” 
[15] PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania pali wielkośrednicowych w obiektach 
mostowych. Warszawa 1975. Opracowanie IBDiM 

[2] Wytyczne projektowania pali wielkośrednicowych IBDiM, Warszawa 1991 r. 
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M.11.03.00 Próbne obciążenie  
M.11.03.06 Próbne obciążenie pala metodą balastową 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem” 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z przeprowadzeniem próbnego obciążenia pali o założonej sile nacisku. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
Qmax – maksymalne obciążenie wciskające pal uzyskane w próbnym obciążeniu, kN 
Qr – obciążenie obliczeniowe działające na pal przyjmowane do sprawdzenia stanu granicznego nośności, kN. 
Qwmax – maksymalne obciążenie wyciągające pal uzyskane w próbnym obciążeniu, kN. 
Nt – obliczeniowa nośność pala wciskanego, kN 
Nw – obliczeniowa nośność pala wyciąganego, kN 
Hn – wartość charakterystyczna siły poziomej, kN 
Hmax – maksymalne obciążenie poziome pala uzyskane w próbnym obciążeniu, kN 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu Robót według zasad niniejszych STWiORB są: 

 stal profilowa - na konstrukcję urządzenia do próbnego obciążenia zgodnie z normami PN M-93000 i PN 
H 92120 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inżyniera, przeznaczonego do realizacji Robót zgodnie z założoną technologią. 
Urządzenia lewarowe i czujniki pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji Państwowego 
Urzędu Miar. 
Próbne obciążenie pali należy wykonać wywierając nacisk na pal przy pomocy lewara – podnośnika 
hydraulicznego lub zestawu o nośności określonej w Projekcie Próbnego Obciążenia. 
Pomiary osiadań obciążonego pala wykonuje się przy pomocy czujników mechanicznych lub elektrycznych. 
Pomiary niwelacyjne wykonać należy niwelatorami precyzyjnymi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Zastosowane materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Próbne obciążenie pali wykonuje się w celu sprawdzenia obliczeń według postanowień PN-B-02482 ze względu 
na stany graniczne nośności i użytkowania.  



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            291 

 

Po stronie Wykonawcy obiektu jest zlecenie opracowania projektu próbnego obciążenia i wykonanie prac 
związanych z montażem i demontażem urządzeń obciążających i pomostów roboczych.  
Wyniki próbnego obciążenia stanowią podstawę do ewentualnych zmian w projekcie palowania. 
5.2. Projekt próbnego obciążenia 

Wykonawca robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Próbnego Obciążenia, Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszelkie warunki w jakich będzie 
wykonywane próbne obciążenie pali. 
Projekt próbnego obciążenia winien zawierać: 
wyniki badań geotechnicznych podłoża w rejonie palowania, 

 wynik badań geotechnicznych podłoża w rejonie palowania, 

 wartości maksymalnych obciążeń obliczeniowych pali, 

 projektowane wartości obciążeń próbnych, 

 przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze względu na rodzaj konstrukcji i warunki jej 
eksploatacji), 

 konstrukcję urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia pali, 

 opis uchwycenia głowic pali w fundamencie lub w konstrukcji budowli, 

 określenie pali przeznaczonych do próbnego obciążenia, 

 sposób zakotwienia, 

 obliczenie wielkości osiadań od założonej siły, 

 sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia  

 zasady zapewnienia BHP w trakcie robót związanych z próbnym obciążeniem. 
W przypadku konieczności wykonania specjalnych pali lub wykorzystania pali budowanego obiektu jako pali 
kotwiących Projekt próbnego obciążenia pali powinien być wykonany przed przystąpieniem do Robót palowych i 
winien przewidywać ew. wydłużenie pali kotwiących (wyciąganych).  
5.3. Wartości obciążeń próbnych  

Jeśli nie podano inaczej w Dokumentacji Projektowej, próbne obciążenie wciskające pala należy projektować na 
siły równe jego nośności granicznej lub co najmniej półtorakrotnej wartości nośności obliczeniowej wg. PN-B-
02482. 
5.4. Zasady określenia liczby i wyboru miejsca pali próbnie obciążonych 

Liczba pali próbnie obciążonych powinna być określona w Projekcie próbnego obciążenia pali zgodnie z PN-B-
02482. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to próbnemu obciążeniu należy poddać 1 pal na 
podporę. We wszystkich przypadkach próbnemu obciążeniu należy poddawać pale w miejscach o 
najniekorzystniejszych warunkach gruntowych. 
5.5. Terminy przeprowadzenia próbnych obciążeń pali 

Próbne obciążenie pali wykonywanych w gruncie można przeprowadzić w terminie: po upływie 30 dni od ich 
wykonania, lub krótszym, jednakże po udokumentowaniu osiągnięcia przez beton wytrzymałości projektowej w 
palach badanych i kotwiących. 
5.6. Prace przygotowawcze i wymagania wstępne 

Roboty związane z przeprowadzeniem próbnego obciążenia należy wykonywać zgodnie z Projektem próbnego 
obciążenia. Urządzenie do sprawdzenia nośności pali powinno być tak ustawione, żeby badany pal był obciążony 
osiowo. Po ustawieniu urządzeń obciążających i urządzeń pomiarowych, miejsce próbnego obciążenia nie 
powinno być narażone na wpływ wstrząsów pochodzących od ruchu pojazdów i maszyn pracujących w pobliżu. 
Zaleca się, aby obciążenie pala próbnego było wykonane za pomocą siłowników hydraulicznych. Należy przy tym 
zapewnić trwałość każdorazowego stopnia obciążenia. Przy stosowaniu kilku siłowników powinny być one 
podłączone do jednej pompy. Elementy kotwiące powinny być umieszczone w miejscu, gdzie nie będą miały 
negatywnego wpływu na badany pal.  
Odległość podpór belki, na której opiera się czujnik od osi pala obciążonego powinna wynosić co najmniej 3,0 m. 
5.7. Dokumentacja badań nośności pali w terenie 

Dokumentacja badań nośności pali winna zawierać: 

 plan sytuacyjny z naniesioną siatką palowania i z zaznaczeniem pali próbnie obciążonych oraz 
naniesioną siatką badawczych otworów wiertniczych i sondowań, 

 przekroje geotechniczne z naniesionym położeniem badanych pali i rzędnymi ich głowic i podstaw, 

 opis techniczny budowli i poszczególnych badanych pali, 

 dziennik wykonywania pali w gruncie z metrykami pali, dla każdego badanego pala, 

 zestawienie wyników pomiarów wstępnych, obejmujących rzędne głowicy pala przed przystąpieniem do 
obciążeń próbnych,      - rzędne zaczepienia siły poziomej i wskazanie czujników (początkowe), 

 protokół próbnego obciążenia pali z opisem przebiegu próbnego obciążenia zawierający godzinę 
rozpoczęcia i zakończenia badania wraz z opisem ważniejszych wydarzeń podczas badania, 

 dziennik osiadania pala, 

 wykres osiadania (podnoszenia, przesunięcia) pala w funkcji obciążenia i w funkcji czasu.. 

 analiza wyników, ocena przydatności i jakości pali badanych oraz pozostałych wykonanych w 
fundamentach.   

5.8. Próbne obciążenie pali wciskanych 

Obciążenie pala powinno wzrastać stopniami (1/8¸1/12) Nt, przy czym stopni tych nie powinno być mniej niż 10. 
Obciążenia należy kontynuować do uzyskania granicznej nośności pala lub wartości siły Qmax podanej w 
Projekcie próbnego obciążenia. Odczyty osiadań notować co 10 min. Jeżeli osiadanie przy danym obciążeniu 
trwa dłużej niż 1 h, wówczas odstępy czasu między dalszymi odczytami można przyjmować dłuższe niż 10 min. 
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Przed każdym powiększeniem obciążenia należy zaczekać aż do zakończenia osiadania pala od obciążenia 
poprzedniego. Zakończenie osiadań można przyjąć umownie w chwili gdy średni przyrost osiadania w dwóch 
kolejnych okresach 10 minutowych jest nie większy niż 0,05 mm. W czasie prowadzenia obciążeń dopuszczalne 
są przerwy polegające na zupełnym odciążeniu pala, przy czym przerwa nie powinna trwać dłużej niż 1 dobę. Po 
przerwie obciążenie pala można podnieść do tego obciążenia, przy którym nastąpiła przerwa. Po osiągnięciu 
obciążenia równego Qr pal należy odciążyć oraz zanotować jego trwałe osiadanie. Trwałe osiadanie pala należy 
również zanotować po zakończeniu badania. 
5.9. Wykorzystanie pali próbnie obciążonych 

Pale próbnie obciążone i kotwiące mogą być wykorzystane do przenoszenia obciążeń z budowli w następujących 
wysokościach ich obciążeń obliczeniowych: 

 pale wciskane 
o 100%, jeżeli przy próbnym obciążeniu pala naprężenia w jego materiale nie przekroczyły 60% 

naprężeń niszczących, 
o jako nienośne należy uznać pale gdy ww. naprężenia przekraczają 60% naprężeń niszczących, 

 pale kotwiące 
o 100% - przy kontroli przemieszczeń głowicy pala kotwiącego i jej uniesieniu do 5 mm, 
o 80% - gdy nie prowadzi się kontroli przemieszczeń pala kotwiącego. 

5.10. Analiza wyników 

Po wykonaniu próbnego obciążenia pali należy dokonać analizy wyników i ocenić przydatność i jakość 
wykonywanych pali. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Kontrola jakości Robót polega na zgodności z Projektem próbnego obciążenia pod względem: 

 jakości użytych materiałów,  

 jakości użytego sprzętu do wywołania sił, 

 jakości sprzętu pomiarowego, 

 prawidłowości przeprowadzenia próbnego obciążenia, 

 prawidłowości przeprowadzenia pomiarów. 
6.3. Wypełnienie „protokółu próbnego obciążenia pala" wg PN-B-02483. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest wykonanie próbnego obciążenia 1 szt. (sztuka) pala określonej średnicy o założonej 
sile nacisku. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Prawidłowość wykonania próbnego obciążenia ustala się komisyjnie przy udziale: 

 Inżyniera, 

 Projektanta Próbnego Obciążenia 

 Wykonawcy, 
W czasie próbnego obciążenia sporządza się protokół. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostkowa uwzględnia 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 opracowanie i dostarczenie uzgodnionego projektu technicznego próbnego obciążenia pali,  

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

 przygotowanie głowicy pala próbnego do badania, 

 dostarczenie urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia oraz siłowników,  

 montaż urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia oraz montaż siłowników wraz z 
przemieszczeniem po placu  budowy i późniejszym demontażem,  

 koszt wykonania próbnego obciążenia pali, 

 odwiezienie urządzenia do próbnego obciążenia oraz odwiezienie siłowników, 

 koszt obsługi geodezyjnej 

 koszty konstrukcji potrzebnych do obsługi i pomiarów 

 analizę i opracowanie wyników 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN B 02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach. 
[2] PN B 02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
[3] PN H 93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco. 
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[4] PN H 92120 Stal walcowa. Blachy gruba i uniwersalna. 
10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych", Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów, Warszawa 1993 r 
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M.12.00.00 ZBROJENIE 
M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA 
M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalą A-III N 
1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia drogowych obiektów 
inżynierskich. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Robót związanych z  

 przygotowaniem  zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości Robót i materiałów. 
Zakres Robót zgodnie z dokumentacją projektową 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWIORB DMU.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm. 
Pręty stalowe sztywne – kształtowniki pełniące funkcję zbrojenia betonem 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
Zastosowane materiały musza uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.1 Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia betonu stosuje się klasy i gatunki stali wg poniższej tabeli: 

Klasy AI AII AIII AIIIN 

Gatunek: ST3S-b* PB240** PB300** 18G2-b* 34GS* 
RB400W 

(BSt 
420S) 

RB500W*
** 

(BSt 
500S) 

Rodzaj prętów 
okrągłych 

gładka gładka gładka 

żebrowan
a 

jednoskoś
nie 

żebrowan
a 

dwuskośni
e 

żebrowan
a 

dwuskośni
e 

żebrowan
a 

dwuskośni
e 

Średnice [mm] 5,5-40 16-40 16-40 6-32 6-32 10-32 10-32 

Granica 
plastyczności 
[MPa] 

min. 240 min. 240 min. 300 min. 355 min. 410 400 min. 500 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 
[MPa} 

370 - 460 265 330 490 550 440 550 
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*    wg normy PN-89/H-84023/06 

**    wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK 

***    wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK 
2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-ISO 6935-2 (/Ak). 
2.1.2. Długości handlowe i pakowanie stali zbrojeniowej 
Pręty dostarcza się na budowę o długościach: 

 fabrycznych 10,0 – 12,0m 

 określonych w zamówieniu w granicach do 12,0m z dopuszczalną odchyłką +/-100mm. 
Pręty należy dostarczać na budowę w wiązkach związanych drutem stalowym lub taśmą w co najmniej trzech 
miejscach. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5,0 ton, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. Inny 
rodzaj pakowanie należy uzgodnić przy zamówieniu. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na 
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg. PN-82/H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wykopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 
Nie dopuszcza się do odbioru stali bez deklaracji zgodności, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, która przy 
oględzinach zewnętrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pęcherzy, naderwań, rozwarstwień i 
pozostałości jamy wsadowej. 
2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Średnicę drutu 
wiązałkowego należy dostosować do średnicy prętów głównych w złączu. 
2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, 
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Organizacja Robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć 
wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 
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też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 
również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez. Inżyniera. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi  4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia dla poszczególnych gatunków stali 
podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d dla stali 
AIIIN. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 5d dla stali AI. 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić 
szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to: 
minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 

 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

 0,025m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów wg PN-S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów bezpośrednio 
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Uwaga : 
Stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczeń. Stale klasy A-IIIN są spawalne przy zachowaniu warunków 
dodatkowych wg PN-H-84023/06. 
Przy łączeniu prętów za pomocą spawania dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 

 czołowe, elektryczne, oporowe, 

 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 nakładkowe spoiny jednostronne-łukiem elektrycznym, 

 zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

 zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

 czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

 zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

 czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych należy przyjmować wg p. 12.7 normy PN-S-10042. Miejsca 
spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od krzywizny 
odgięcia powinna wynosić l0d. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze 
wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
5.3.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania 
Rozmieszczenie styków i zakładów dla prętów o długościach większych niż handlowe należy do obowiązków 
Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Pręty zbrojeniowe powinny być łączone wg. wytycznych z normy z zachowaniem odpowiednich długości 
zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia w jednym przekroju. 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, prętów z 
hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości zakładów w połączeniach zbrojenia należy 
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obliczać w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy 
PN-S-10042 p.12.8.. 
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 

 dla prętów żebrowanych  50%, 

 dla prętów gładkich  25%. 
W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, 
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2d i niż 
30mm.  
5.3.2.3 Kotwienie prętów 
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać wg 
normy PN-S-10042  p. 12.6.  
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków, o ile na rysunkach nie wskazano inaczej, przyjmuje się: 

 dla prętów gładkich ściskanych – 30 d 

 dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d 

 dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d 

 dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d 
Minimalne długości kotwienia prętów kl. A-I i A-IIIN przed hakami i odgięciami, o ile na rysunkach nie wskazano 
inaczej, przyjmuje się: 

 dla prętów ściskanych ze stali kl. A-I i A-IIIN – 20 d 

 dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-I – 30 d 

 dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-IIIN – 25 d 
5.3.2.4 Skrzyżowania prętów 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
Należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami bądź prętami poprzecznymi. Przy 
stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą znajdować się na jednym poziomie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót 
zanikających. 
6.1. Badania stali na budowie 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-91/S-10042. Do każdej 
dostawianej partii stali zbrojeniowej powinien być dołączony atest, w którym podane są informacje o klasie stali i 
jej podstawowych cechach Każda partie zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, należy poddać kontroli cech 
zewnętrznych. W przypadku wątpliwości Inżynier może nakazać wykonanie dodatkowych badań kontrolnych. W 
przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać badania wytrzymałości na rozciąganie i granicy 
plastyczności oraz wydłużenia, na pięciu próbkach z każdej partii. W przypadku przewidywanego łączenia prętów 
przez spawanie w niskiej temperaturze, należy zbadać stal na udarność, przestrzegając warunku udarności wg 
PN-82/S-10052 
6.2. Badania w czasie budowy 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z normą PN-H-93215 należy sprawdzić: 

 zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 

 stan powierzchni prętów 

 wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaj przewidzianym w Dokumentacji 
Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
Powinno się sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektowa: 

 średnice użytych prętów, 

 rozstawy prętów, 

 rozstawy strzemion wzdłuż belek, 

 odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia względem poziomu, 

 różnice długości prętów, położenia miejsc kończenia ich hakami, odgięć, 

 otuliny zewnętrzne, 

 powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnica i taśmą, suwmiarką i 
porównanie z Dokumentacja Projektowa. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy 
przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbie o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub 
szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partie. Badania należy przeprowadzać rozrywając pręty w 
kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach 
łączenia i podwieszając ciężar do pręta dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od 
podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w 
rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. w przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 
należy poddać podwójna cześć siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również 
wynik ujemny, wówczas partie należy odrzucić. 
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Przy dostawach prefabrykatów zbrojarskich Wykonawca przedstawi Inżynierowi Swiadectwi Jakości Producenta 
Zbrojeń z załącznikami jw. Prefabrykaty winny być pakowane w wiązki z opisem, nr nazwa elementu, nr rysunku, 
schemat figury, gat, ilość. Dostawca zbrojeń zostanie zaakceptowany przez Inżyniera i podlegać będzie 
nadzorowi w procesie produkcji. 
Badaniu na budowie należy poddać każdą partię stali, a program badań powinien obejmować: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 

 sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 

 sprawdzenie masy wgPN-82/H-93215 

 próbę rozciągania wg PZ-91/H-04310  

 próbę zginania na zimno PN-78/H-04408 
Badania dostawy stali na budowę należy przeprowadzić dla każdej partii stali ni większej niż 60 ton. Z każdej 
dostarczonej na budowę partii o jednakowej średnicy należy komisyjnie pobrać po 6 próbek do badania na 
zginanie i po 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko 
wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pękniecie lub rozwarstwienie. 
Badania stali należy przeprowadzić niezależnym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. Badania 
wykonywane są na koszt Wykonawcy. Protokół z badań stali powinien zawierać: 

 datę wykonania badań, 

 zakres badań, 

 wyniki badań, 

 stwierdzenie wad o odchyłek przekraczających granice dopuszczalne 

 ocenę komisji przeprowadzającej badania. 

 Protokoły z badań powinny stanowić integralną cześć Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
Do każdej wiązki prętów powinna być przymocowana co najmniej jedna przywieszka z PCV niezmywalna i 
przywieszki metalowe, na których powinny być podane w sposób trwały następujące oznaczenia: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie) 
6.3. Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. Dopuszczalna różnica 
długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych w Dokumentacji Projektowej 
nie powinna przekraczać 10mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia 
podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm. Liczba uszkodzonych 
skrzyżowan w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich 
skrzyżowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowan na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. Różnice w rozstawie miedzy prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. 
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 
 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Ciecie prętów 
(L - długość ciecia wg projektu) 

dla L<6.00m 
dla L>6.00m 

20mm 
30mm 

Odgięcia 

(odchylenia w stosunku do położenia określonego w 
projekcie) 

dla L<0.50m 
dla 0.50m<L<1.50m 

dla L>1.50m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów:   

 otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

 <5mm 

 odchylenie plusowe (h - jest ca³kowita 
grubością elementu) 

dla h<0.50m 
dla 0.50m<h <1.50m 

dla h>1.50m 

10mm 
15mm 
20mm 

 odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) (a - jest odległością 
projektowana pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0.05m 
a<0.20m 
a<0.40m 
a>0.40m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

 odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub 
otworu kablowego (b - oznacza całkowita 
grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25m 
b<0.50m 
b<1.50m 
b>1.50m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
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Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram (kg) zmontowanego i odebranego zbrojenia. Do obliczania należności 
przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną teoretyczną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych, „kobyłek”, „spinek” ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i STWiORB 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB oraz pisemnymi poleceniami 
Inżyniera. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 
8.2.2. Zakres Robót 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia Robót 
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 
podlega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z Dokumentacją Projektową, pod względem gatunków stali, średnic i 
kształtów prętów 

 zgodności z Dokumentacją Projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów, 

 rozstawu prętów głównych i strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 

 czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w STWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojenia obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie stali na budowę, 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych,  

 łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "na zakład" (z uwzględnieniem stali zużytej na zakłady) 

 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą STWiORB, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
Cena jednostkowa obejmuje również wszystkie „zakłady”, przekładki montażowe, „spinki”, „kobyłki”, oraz drut 
wiązałkowy. Cena jednostkowa uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do 
montażu zbrojenia. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 
PN-H-04408  
Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-H-84023.06  
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. 
PN-H-93215  
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-69433                               Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i  

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-86/H-84028  
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-88/H-84020  
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-ISO 6935-2  
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-1   
Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
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M.12.01.05 Kotwy talerzowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
dotyczących elementów żelbetowych 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie Robót związanych z: 

 przygotowaniem kotew talerzowych, 

 montażem kotew, 

 kontrolą jakości Robót i materiałów. 
w zakresie zgodnym i przedstawionym w Dokumentacji Projektowej. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
Kotwa talerzowa – dwuczłonowy element służący do połączenia betonowych elementów konstrukcji – płyta 

ustroju nośnego, zabudowa chodnikowa, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania  podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt  3. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

 Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
 Zastosowane materiały musza uzyskać akceptacje Inżyniera.  
Do wykonania kotew stosuje się następujące materiały: 

 pręty zbrojeniowe ze stali St3SX wg PN-82/H-93215, 

 blachy stalowe i płaskowniki ze stali St3SX wg PN-88/H-92120, 

 śruby klasy 4.6 wg PN-85/M-82101 (PN-EN 24014:1999), 

 nakrętki i podkładki klasy 4 wg PN-86/M-82144 (PN-EN 24032:1999) 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczona do robót. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Czynności związane z wbudowaniem kotew wykonywane są ręcznie z użyciem drobnych elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
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Kotwy talerzowe powinny być transportowane i składowane w sposób nie powodujący uszkodzenia elementów 
oraz zanieczyszczenia elementów gwintowanych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty zbrojarskie. 
5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1 Wykonanie kotew 
Kotwy należy wykonać zgodnie z „Katalogiem Detali Mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z 2002 
roku lub Dokumentacja Projektowa. Krawędzie blach dociskowych stykające się z izolacja należy stępić po 
obwodzie blach. Roboty związane z wykonywaniem kotew należy prowadzić zgodnie z STWiORB M.12.00.00 
5.2.2 Wbudowanie kotew 
Dolne części kotew należy rozmieścić w dolnym łączonym elemencie przed jego zabetonowaniem zgodnie z 
rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizować ich położenie w taki sposób, aby w 
trakcie betonowania nie mogło wystąpić ich przemieszczenie. Blachę dociskowa kotwy należy ustawić ściśle w 
górnej powierzchni betonu. Górna cześć kotew montuje się po ułożeniu izolacji z papy zgrzewalnej. Należy przy 
tym zapewnić ścisłe przyleganie blachy dociskowej do izolacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 sprawdzenie zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa, 

 sprawdzenie rozmieszczenia dolnych części kotew, 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew. 
Dopuszczalne odchyłki: 

 w rozmieszczeniu kotew w planie ±2cm, 

 w usytuowaniu wysokościowym ±2mm (różnica poziomu blachy dociskowej i poziomu przyległego do 
blachy betonu). 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej  kotwy wg. niniejszej STWiORB oraz Dokumentacji 
Rysunkowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół. 
Odbiorowi podlega każdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakości zgodnie z punktem 6 
niniejszej Specyfikacji. 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, 

 pisemne potwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie robót w terenie  

 zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających  z przyjętej technologii robót, 

 montaż kotew talerzowych, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych prób i sprawdzeń, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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PN-88/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 
niskostopowej. 

PN-EN 24014:1999  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN 24032:1999  Nakrętki sześciokątne odmiany 1. Klasy dokładności A i B. 
PN-85/M-82101   Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144   Nakrętki sześciokątne. 
10.2. Inne dokumenty 

STWiORB M.12.00.00. 
Katalog Detali Mostowych – GDDKiA, 2002r. 
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M.13.00.00 BETON 
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

Oznaczenie klas betonu użyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowa dla obiektów 
mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadające należy przyjmować klasy betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 
wg poniższej tabeli: 

BETON wg PN-91/S-10042 (Rgb) 

B10 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60  

BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube) 

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 

Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji Projektowej. 
Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 należy do obowiązków Wykonawcy 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
betonów konstrukcyjnych dla drogowych obiektów inżynierskich. 
Zakres robót obejmuje: 

 Beton fundamentów w deskowaniu 

 Beton podpór w elementach o grubości ≤ 60cm 

 Beton podpór w elementach o grubości ≥ 60cm 

 Beton ustroju niosącego w elementach  ≤  60cm 

 Beton zabudowy chodnikowej na obiekcie 

 Beton ścianek czołowych przepustu 

 Beton płyt przejściowych 

 Beton belek podwalinowych umocnienia skarp 

 Beton kinety w przepuście  
Niniejsza STWiORB dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej, 

 transportem mieszanki na budowę 

 wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000kg/m

3
, ale nie przekraczający 2600kg/m

3
 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) wg. PN-B-06250:1988 klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) wg. PN-B-06250:1988  klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) wg. PN-B-06250:1988  klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg  w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rbg – wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z wg. PN-B-06250:1988 
Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% populacji 
wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu 
Oddziaływanie środowiska – takie oddziaływanie chemiczne i fizyczne na beton, które wpływają na niego lub na 

zbrojenie lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie zostały uwzględnione jako obciążenie w 
projekcie konstrukcyjnym. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

 Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm i 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
 Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Klasy ekspozycji 

Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych w zależności od warunków pracy należy przyjmować 
zgodnie z poniższą tabelą, chyba, że w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania. 
 

Element Warunki ekspozycji Klasy ekspozycji 

pale 
przy braku agresywności chemicznej XA XC2 

przy agresywności chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2) 

ławy fundamentowe, 
oczepy pali 

przy braku agresywności chemicznej XA XC2 

przy agresywności chemicznej XA1, (XA2) XC2, XA1 (XA2) 

słupy filarów, 
korpusy przyczółków 

wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G  
(elementy narażone na działania aerozolu z chlorkami, 
tzn. zlokalizowane w sąsiedztwie jezdni, najdalej na 
przeciwskarpie rowu, przyczółki przewidziane w skarpie 
nasypu uważa się za niezagrożone działaniem aerozoli z 
chlorkami) 

XC4, XF4 

pozostałe obiekty mostowe 
elementy nie narażone na działanie aerozolu z chlorkami) 

XC4, XD1, XF1 

ustrój nośny 

wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G 
(elementy narażone na działanie aerozolu z chlorkami) 

XC4, XD3, XF4 

pozostałe obiekty mostowe 
elementy nie narażone na działanie aerozolu z chlorkami) 

XC4, XD1 

kapy chodnikowe, 
gzymsy 

kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane z ciężkim 
zabezpieczeniem (żywice na chodnikach, wyprawy na 
gzymsach) 

XC3, XF2 

nawierzchnie mostowe wszystkie XC4, XD3, XF4, XM1 

bariery betonowe wszystkie XC4, XD3, XF4 

płyty przejściowe wszystkie XC2 

- 
konstrukcje narażone na oddziaływanie wód 
agresywnych (np. wody morskiej) 

XS3, XF4, XC4, XA1 

 
2.3. Pozostałe wymagane parametry 

Poniższa tabela zawiera właściwości, które powinien spełniać beton: 
 

Parametr Wymagania Zgodnie z: 
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maksymalny nominalny górny 
wymiar ziaren kruszywa 

16mm beton ≥ C25/30 

PN-S-10040 

31,5mm beton < C25/30 

klasa zawartości chlorków: 

 w konstrukcjach żelbetowych nie większy niż Cl 0,40 Patrz 10.2 

 w konstrukcjach sprężonych nie większy niż Cl 0,20 Patrz 10.2 

nasiąkliwość 

do 4% - elementy obiektów 

inżynierskich mające bezpośredni 
kontakt z wodą i chemicznymi 
środkami odladzającymi. 

PN-91/S-10042 

 

do 5% - pozostałe elementy 

obiektów inżynierskich nie 
określonych wyżej oraz dal 
prefabrykowanych elementów 
betonowych typu korytka 
ściekowe, krawężniki, betonowe 
płyty brukowe, przepusty drogowe. 

PN-S-10040:1999 

wodoszczelność 
odpowiadająca przynajmniej 
stopniowi W8 większa od 0,8 MPa 

PN-B-06250:1988 

zawartość powietrza nie mniej niż 4% PN-EN 206-1, PN-EN 12350-7 

mrozoodporność 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy 
od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i 
odmrażania (F150) 

PN-B-06250:1988 

 
Beton klasy niższej niż C20/25 powinien spełniać wymagania tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie. 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego CEM I czystego (bez dodatków) klasy: 
dla betonu klasy C20/25 wg PN-EN 206-1 (B25) – klasy 32,5 NA, 
dla betonu klasy C25/30 (B30), (B35) i (B40)  – klasy 42,5 NA, (dopuszcza się klasy 32,5 NA do betonu C25/30) 
dla betonu klasy C35/45) B45 i większej – klasy 52,5 NA, (dopuszcza się klasy 42,5 NA). 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z 
uwzględnieniem wymagań. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie        i ich usytuowanie. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN 196-6:1997. 
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

 zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) od 50% do 60% 

 zawartość alkaliów do 0,6%, 

 zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,  

 zawartość C4AF+2xC3A20% 

 zawartość glinianu trójwapniowego C3A7% 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

 oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1  

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,; 

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 

 sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 

Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania: 
 

Klasa cementu Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Czas wiązania Stałość objętości 
(rozszerzalność 

wczesna normowa, 28 dni początek mm 

po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 32,5  -  16  32,5  52,5 
 75 

 10 
Klasa 42,5  10 -  42,5  62,5  60 
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Klasa 52,5   20 -  52,5 -  45 

 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), nie dających 
się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania                   w 
cemencie, większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2mm. W przypadku, gdy w/w badania  wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania: 

 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia                       
o szczelnym dachu i ścianach); 

 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.4.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywo zgodne z PN-EN 12620 jednak kruszywo to powinno spełniać niżej podane 
wymagania. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych 
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną   z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,                       
o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %, 

 wskaźnik rozkruszenia: 
o dla grysów granitowych - do 16%, 
o dla grysów bazaltowych i innych - do 8%; 

 nasiąkliwość - do 1,2%, 

 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki - do 0,1%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-
06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

 do 0,25 mm  - 14 ÷ 19%, 

 do 0,50 mm  - 33 ÷ 48%, 
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 do 1,00 mm  - 57 ÷ 76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

 zawartość związków siarki - do 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-
06714.26, 

 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714.15, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13. 
Każda partia kruszywa stosowanego do wykonania betonu musi posiadać Atest Producenta. W przypadku 
wątpliwości wymagane są wyniki badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inżyniera. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania  recepty 
roboczej betonu. 
2.4.3. Woda zarobowa 

Do betonu należy stosować wodę pitna, wodociągową wg PN-EN 1008. Woda pitna wodociągowa nie wymaga 
badań laboratoryjnych. 
2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zastosowane domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

 napowietrzającym, 

 uplastyczniającym, 

 przyśpieszającym lub opóźniającym. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco - uplastyczniających, 

 przyśpieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów mostowych muszą mieć Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz 
deklarację. 
2.5. Beton 

Do konstrukcji mostowej należy stosować beton klasy wg PN-EN 206-1 zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 

 Klasa betonu zgodna z dokumentacją projektową, 

 nasiąkliwość – nie większa niż 5% - badanie wg PN-B-06250, 

 mrozoodporność – (stopień mrozoodporności F150) ubytek masy nie większy od 5%, spadek 
wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania - badanie wg 
PN-B-06250, 

 wodoszczelność wg. PN-B-06250 – nie mniejsza niż W8 (0,8MPa) 

 wskaźnik wodno-cementowy - w/c - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.Optymalną zawartość 

piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą 
od dopuszczalnej ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400kg/m3  -  dla betonu klas B25 i B30, 

 450kg/m3  - dla betonu klas B35 i wyższych. 
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Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3Rb

G
 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 

 wartości 2%  - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

 wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 

16mm, 

 wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 
symbolem  K-3. Dla betonowania stref zakotwień kabli sprężających dopuszcza się zastosowanie betonu o 
konsystencji K-4 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

 metodą Ve - Be, 

 metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w PN-B-
06250, nie mogą przekroczyć: 

 ± 20% wartości wskaźnika Ve - Be, 

 ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg PN-B-06250), dokonać aparatem Ve - Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty 
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. „gruszka”). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                    z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 
środków zaakceptowanych przez Inżyniera 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze do +15
o
C, 

 70 min. - przy temperaturze pomiędzy +15
o
C do +20

o
C, 

 30 min. - przy temperaturze +20
o
C do +30

o
C, 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań 
uzgodnione z projektantem, projekt technologiczny betonowania. 
5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę Piotr, PZJ, PWRiD, 
PTB, zaakceptowany przez Inżyniera. Opracowanie te obejmują: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań i pomiarów (temperatury mieszanki podczas betonowania), oraz 
temperatury betonu na powierzchni i korpusie elementów w trakcie wiązania. 
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Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

 konstrukcję  (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, przepusty kablowe z PCV itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawą 
„Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 
Zabudowy chodnikowe, kapy należy wykonać z betonu napowietrzanego. 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w STWiORB wymagań. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  z dokładnością: 

 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi; 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy; 

 przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

 Przy betonowaniu elementów z prześwitami zbrojenia mniejszymi od 5 cm, przystosować rusztowanie i 
deskowanie i stosować wibratory przyczepne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym; 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s; 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola, 

 mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne – wibratory przyczepne, przystosować rusztowania 
i deskowania. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą i narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2 ÷ 3 mm lub zaprawy cementowej 1 : 1 o grubości 5mm. 

Dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych posiadających Aprobatę Techniczną. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.4. Warunki atmosferyczne 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 

Przy przewidywanych spadkach temperatury poniżej 0
o
C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie, zabetonowanej 
konstrukcji. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu – należy przed rozpoczęciem 
betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Betonowanie w temperaturze wyższej od 25
o
C wymaga zastosowania zabiegów technologicznych 

ograniczających powstawanie rys skurczowych. 
5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem                     i 
nasłonecznieniem (nie stosować ciemnych folii). 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5ºC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
5.6. Wykończenie powierzchni betonowych 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.7. Deskowania i rusztowania 

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory), należy 
wykonać wg projektu wykonawczego rusztowań i deskowań opartego na obliczeniach statyczno – 
wytrzymałościowych. 
Obliczenia należy przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 

 PN-82/S – 10052   Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Obliczenia 

 PN-92/S – 10082   Konstrukcje drewniane. Projektowanie 

 PN-85/S – 10030   Obiekty mostowe. Obciążenia 
W przypadku zastosowania innych materiałów należy, użyć odpowiednich norm. 
Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w Dokumentacji 
Projektowej), ugięcia elementów rusztowania, oraz wpływy osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych 
przez Wykonawcę. Deskowania i rusztowania w czasie eksploatacji powinny zapewnić odpowiednią sztywność i 
niezmienność układu geometrycznego, oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
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Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

 szybkość betonowania, 

 sposób zagęszczania, 

 obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni go z Inżynierem. 
Deskowania zaleca się wykonywać  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań, można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. Deski powinny być  jednostronnie 
strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro i uszczelniane taśmami z tworzyw sztucznych lub pianką. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnianie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznic. Sfazowanie należy wykonywać z godnie                    z Dokumentacją Projektową. Belki 
gzymsowe oraz gzymsy – wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi – muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetykiem do deskowań. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg Dokumentacji Projektowej. 
5.7.1. Tolerancja wykonania deskowań 

Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem: 

 rozstaw żeber deskowań ± 0.5% i nie więcej niż 2 cm 

 grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0.2 cm 

 odchylenie od pionu ściany deskowania: ± 0.2% wysokości ściany i nie więcej niż 0.5 cm 

 prostoliniowość krawędzi żeber ± 0.1% (w kierunku ich długości ) 

 miejscowe nierówności powierzchni deskowania (przy pomiarze łatą długości 3.0 m) ± 0.2 cm 

 wymiary kształtu elementu betonowego: - 0.2% wysokości i nie więcej niż - 0.5 cm; + 0.5% wysokości i 
nie więcej niż + 2.0 cm; - 0.2% grubości (szerokości ) i nie więcej niż -0.2 cm; + 0.5% grubości 
(szerokości ) i nie więcej niż +0.5 cm. 

5.7.2. Dopuszczalne ugięcia deskowania 

 w deskach i belkach pomostów: 1/200 l 

 w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/400 l 

 w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych: 1/250 l. 
5.7.3. Tolerancje wykonania rusztowania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 

 rozstaw szeregów ram rusztowania   15 cm, 

 rozstaw podłużnic i poprzecznic     2 cm, 

 rzędne oczepów      1 cm, 

 długość wsporników     2 cm, 

 przekroje poprzeczne elementów    2%, 

 wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej niż 3 cm, 

 wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 
Sprawdzanie wymiarów wykonywać należy za pomocą przyrządów pomiarowych z dokładności do 1mm 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Badania kontrolne betonu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250 i „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną  normą i niniejszymi STWiORB oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

 Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu, 

 badanie mieszanki betonowej, 

 badanie betonu. 
6.2.1. Badania wytrzymałości na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 
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 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 
lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne to beton można uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie. 
6.2.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 3 razy                   
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-
06250. 
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.2.3. Mrozoodporność betonu 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy                
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej 
wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 
należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 
6.2.4. Wodoszczelność betonu 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 3 razy w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o wymiarze 
boku 150mmx150mmx150mm. Próbki przechowywać należy w warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 28 
dni wg PN-B-06250.Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250 

 Rodzaj badania 
Metoda badania 
według 

Termin lub częstość badania 

Badania 
składników 

betonu 

1)  Badanie cementu 
  - czasu wiązania 
  - stałość objętości 
  - obecności grudek 
  - wytrzymałość 

 
PN-EN 196-3 
j.w. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed użyciem każdej 
dostarczonej partii 

j.w. 

2)  Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartości pyłów 
  - zawartości zanieczyszczeń 
  - wilgotności 
 

 
PN-B-06714/15 
PN-B-06714/16 
PN-B-06714/13 
PN-B-06714/12 
PN-B-06714/18 

j.w. 

j.w. 
3)  Badanie wody 

PN-EN-1008 
Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

j.w. 
4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480 

PN-EN 934-2 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialności 
PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

jw. 
Konsystencji 

Jw. 
Przy projektowaniu recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

jw. Zawartości powietrza Jw. jw. 

Badania 
betonu 

1)  Wytrzymałość na ściskanie na 
próbkach 

PN-EN-206-1 
Po ustaleniu recepty  i po 6 próbek 
dla każdej partii betonu 

jw. 
2)  Wytrzymałość na ściskanie  
    - badania nieniszczące 

PN-EN 12504-4 
PN-EN 12504-2 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

jw. 
3)  Nasiąkliwość 

PN-B-06250 
Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania konstrukcji i 
raz na 400m

3
 betonu 

jw. 
4)  Mrozoodporność 

Jw. 
Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 

jw. 5)  Przepuszczalność wody Jw. jw. 
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6.3. Tolerancja wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa 
nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementów prefabrykowanych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w Dokumentacji Projektowej wynoszą: 

 długość przęsła ±2cm, 

 rozpiętość usytuowania łożysk ±1,0 cm 

 oś podłużna w planie ±2cm, 

 grubość płyty  pomostu ±0,5cm, 

 rzędne wysokościowe ±1,0cm. 
Tolerancje dla fundamentów: 

 usytuowanie w  planie,±5,0 cm (dla fundamentów o szer.<2,0 m ±2,0 cm) 

 rzędne wierzchu ławy ±2,0 cm 

 płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu ±2,0 cm 
Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych : 

 pochylenie ścian i słupów 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm)  

 wymiary w planie ± 2,0cm dla podpór masywnych, ±1,0 cm dla podpór słupowych, 

 rzędne wierzchu podpory ±1cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 [metr sześcienny] betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
betonu wg Dokumentacji Projektowej i na podstawie pomiaru w terenie. Z kubatury nie potrąca się rowków, 
skosów o przekroju równym lub mniejszym od  6 cm

2
..  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
8.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
8.3. Odbiór Robót zanikających lub ulęgających zakryciu 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, 

 inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 
Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia Robót 
betonowych na podstawie wyników badań, inwentaryzacji geodezyjnej i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych Robót zawartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje 1 metr sześcienny (m
3
) wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu, zgodnie z 

określeniami podanymi w pkt.7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i 
obejmuje: 

 opracowanie projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnieni Jakości, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

 wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań oraz 
technologii betonowania),  

 opracowanie recept, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

 oczyszczenie deskowania, 

 przygotowanie i transport mieszanki, 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

 przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych 

 wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

 wykonanie przerw dylatacyjnych, 

 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.(kotwy talerzowe) ; 

 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  

 wykonanie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie terenu robót, wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[2] PN-B-06265.  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, i  

zgodność. 
[3] PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji 
betonu.” 

[4] PN-EN 12620  Kruszywa do betonu. 
[5] PN-EN 12620  Kruszywa do betonu. 
[6] PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
[7] PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
[8] PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
[9] PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
[10] PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
[11] PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa  

wzorcowa do badań. 
[12] PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
[13] PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody  

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej 
[14] PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji  

kapilarnej. 
[15] PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
[16] PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej  

substancji. 
[17] PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
[18] PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości  

alkaliów w domieszkach. 
[19] PN-EN 12504-2  Badania betonu w konstrukcjach. Cześć – 2. Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby  
  odbicia  
[20] PN-EN 12504-4 Badania betonu w konstrukcjach. Cześć – 4. Oznaczenie prędkości fali  

ultradźwiękowych 
[21] PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
[22] PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziaren. 
[23] PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
[24] PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 
[25] PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
[26] PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
[27] PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[28] PN-B-04320   Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
[29] PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
[30] PN-B-06250  Beton zwykły. 
[31] PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[32] PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania  

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
[33] PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania  

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
[34] PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
[35] PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
[36] PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
[37] PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
[38] PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
[39] PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
[40] PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
[41] PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy  

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych 
i substancji rozpuszczonych lotnych. 

[42] PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej  
0,337 mval/dm

3
 metodą wersenianową. 

[43] PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru                  
i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 
o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

[44] PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru                  
i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

[45] PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania  
chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową 
jodometryczną. 
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[46] PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów  
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

[47] PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
[48] PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[49] PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
[50] PN-M-48090  Rusztowania stalowe z elementów składanych  
[51] PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
[52] PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
[53] PN-M-48090  Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania                      

i badania. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 – Dz. U. nr 63 poz. 735  
”W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie” 
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M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla obiektu 
inżynierskiego w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
betonu wyrównawczego klasy B15 (C12/15) na gruncie: 
pod fundamentami przyczółków, 

 pod płytami przejściowymi, 

 nad płytami przejściowymi jako warstwa ochronna izolacji 

 pod belkami podwalinowymi., 

 jako wypełnienie przestrzeni w których nie jest możliwe wykonanie zasypek konstrukcyjnych zgodnie z 
STWiORB M.11.01.05  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
Należy stosować beton niekonstrukcyjny zgodny z PN-EN 206-1. Kruszywa do betonu zgodne z PN-EN 12620 o 
parametrach odpowiadających marce kruszywa wg PN-B-06250:1988 nie mniejszej niż zastosowana klasa 
betonu niekonstrukcyjnego. 
Beton klasy B15 (C12/15) badania tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie (Rb

G
=15MPa). Wymagania 

materiałowe dotyczące składników betonu omówione są w normie. PN-EN-206-1 „Beton zwykły” i w STWiORB 
M.13.01.00. 
3. SPRZĘT 

Jak w STWiORB M.13.01.00 
4. TRANSPORT 

Jak w STWiORB M.13.01.00 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości Robót obejmuje przygotowanie podłoża, grubość układanej mieszanki betonowej, oraz rzędne 
powierzchni betonu. 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 [metr sześcienny] wbudowanego betonu. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne postanowienia dotyczące płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 m
3
 betonu obejmuje: 

 opracowanie projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
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 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie i transport mieszanki, 

 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy  

 uporządkowanie terenu robót, wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.3. 10.1. Normy 
 PN-EN 206-1 Beton zwykły. 
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M.13.03.00. PREFABRYKATY BETONOWE 
M.13.03.01. Prefabrykowana deska gzymsowa z polimerobetonu  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zakupem i montażem prefabrykowanych, 
betonowych desek gzymsowych dla obiektu inżynierskiego w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem i 
montażem prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych kotwionych we wsporniku chodnikowym 
na ustroju nośnym i obejmują: 

 opracowanie projektu technologicznego deski gzymsowej, 

 produkcja lub zakup prefabrykatów, 

 transport prefabrykatów na plac budowy, 

 przygotowanie prefabrykatów do montażu, 

 montaż prefabrykatów, 

 roboty wykończeniowe. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej: 
Prefabrykat z betonu - element z betonu wykonany w   formie, poza miejscem i przed czasem wbudowania go, 

bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy czy w wytwórni stałej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.1. Prefabrykowane deski gzymsowe 

 Deski gzymsowe, należy wykonać w wytwórni prefabrykatów wg projektu technicznego, zatwierdzonego 
przez Inżyniera. Prefabrykaty winny zachować wymiary i kształt przewidziany w Dokumentacji Projektowej. Deski 
należy wykonać z wykonać z polimerobetonu.  
 Stosuje sie prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu o własnościach podanych w tabeli 1, o 
wymiarach przekroju poprzecznego zgodnych z rysunkami w dokumentacji technicznej. 
Deski gzymsowe winny mieć osadzony uchwyt kotwiący z pręta stalowego ze stali gatunku St3S. Powierzchnia 
licowa gzymsu powinna mięć gładką fakturę (laminat na bazie żelkotu poliestrowego). 
 Kolor faktury zewnętrznej powierzchni dobiera Wykonawca (w dostosowaniu do kolorystyki obiektu 
określonej w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym obiektu mostowego) i przedkłada go do akceptacji 
Inżyniera. 
 Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do 
prowadzenia stałej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w 
zakresie jakości materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów (Wytwórnie). Przed przystąpieniem do produkcji 
prefabrykatów, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania 
prefabrykatów w Wytwórni. 
 Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować sposób 
czytelny i trwały w górnej części prefabrykatu na jednym z końców. Cecha powinna zawierać znak Wytwórni, 
symbol obiektu, numer prefabrykatu. 
Tablica 1 Własności polimerobetonu 
 

Lp. Właściwości Jedn. Wymagania Badanie zgodnie z: 

1. 
Wytrzymałość gwarantowana 
polimerobetonu na ściskanie 

MPa ≥80 
PN-EN 12390-2 
PN-EN 12390-3 

2. Wytrzymałość gwarantowana MPa ≥20 PN-EN 12390-5 
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polimerobetonu na rozciąganie 
przy zginaniu 

3. Nasiąkliwość polimerobetonu % ≤0,25 PN-EN 13369 

4. Stopień mrozoodporności % ≥ F 150 
Procedura IBDiM 

Nr PB/TB- 
1/23:2005 

5. Odchyłki długości elementów mm ≤2 

PN-B-11213 

6. 
Odchyłki innych niż długość 

wymiarów elementów 
mm ≤3 

7. Odchyłki prostoliniowości mm 
≤2 

≤1/500 długości 

8. 

Odchyłki skręcania przekroju 
mierzone wzajemnym 

przesunięciem odpowiadających 
sobie punktów przekroju 

mm 
≤2 

≤1/500 długości 

9. 

Równość powierzchni (szczerby 
i uszkodzenia powierzchni 
elementów widocznych po 

wbudowaniu nie większe niż) 

mm ≤1 

 
2.1. Masy zalewowe i uszczelnienie 

Spoiny można zalewać lub wypełniać : 

 białą masą silikonową 

 bitumiczną masą zalewową. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
4.1. Wymagania szczegółowe 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montażu gzymsu powinny odbywa się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Prefabrykaty gzymsu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Załadunek i wyładunek 
prefabrykatów należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego.  
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zalecenia ogólne 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna zawierać także 
PZJ. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu technologicznego deski gzymsowej. Projekt 
podlega uzgodnieniu przez Inżyniera. 
 Prefabrykaty  są elementem wykończeniowym i  stanowią jednocześnie deskowanie.  Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zastabilizowanie prefabrykatu przed betonowaniem wspornika chodnikowego. Przed 
zabetonowaniem zabudowy chodnikowej należy ustawić prefabrykat gzymsu łącząc pręty wystające  z 
prefabrykatu ze zbrojeniem kapy chodnikowej za pomocą spawania. 
 Pomiędzy końcem wspornika a prefabrykatem wykonać należy uszczelnienie materiałem trwale 
plastycznym. Uszczelnienie między prefabrykatami należy wypełnić silikonem lun podobną masą plastyczną. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt technologiczny deski gzymsowej który będzie zawierał 
wszystkie informacje niezbędne z tytułu poprawności wykonywanych prac. Projekt min. powinien zawierać 
szczegółowe rysunki rozwiązania uszczelnienia styków prefabrykatów, jak i uszczelnienia styku prefabrykatu z 
konstrukcją nośną. Projekt winien zawierać rysunki szczegółowego rozwiązania deski gzymsowej w rejonie 
wspornika pod zabudowę latarni jeżeli takowe występują na obiekcie. Kolorystyka deski gzymsowej podlega 
akceptacji Inżyniera. 
5.3. Tolerancje wykonawcze 

Dokładność montażu powinna wynosić: 
- Dla przesunięcia elementu w pionie +/-5mm 
- Dla przesunięcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu +/-5mm 
- Dla przesunięcia poziomego w kierunku podłużnym do osi mostu +/-5mm 

Dopuszczalne odchyłki dla wymiarów prefabrykatów: 
- 2mm dla wysokości prefabrykatu 
- 2mm dla grubości prefabrykatu 
- 3mm dla długości prefabrykatu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Kontrola materiałów i Robót 

W trakcie wykonywania Robót, należy dokonać kontroli, zwracając szczególną uwagę na: 
- Ogólny wygląd prefabrykatu, 
- Wartości odchyłek od wymiarów prefabrykatu, 

Sprawdza się: 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            321 

 

- Wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary, 
- Ocechowanie prefabrykatu, 
- Zgodność parametrów deski podanych w ateście Wytwórni, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Sprawdzenie montażu desek gzymsowych metodami pomiarów geodezyjnych, przy czym błędy nie mogą 
przekraczać: 

- dla pomiarów niwelacyjnych: +/- 1mm 
- dla pomiarów liniowych: 0,1% 

 Jeżeli badania przewidziane w pkt. 6 dadzą wynik pozytywny - wykonanie robót należy uznać za zgodne 
z wymaganiami niniejszej STWiORB. W przypadku, gdyby choć jedno z badań dało wynik negatywny, należy 
odbierane roboty uznać za niezgodne z wymaganiami  niniejszej STWiORB. 
 W razie uznania wykonanych robót za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB, komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej STWiORB i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej  STWiORB . 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i odebranego prefabrykatu, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.  
8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
8.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
Należy dokonać: 

- oceny zgodności geometrii i jakości prefabrykatu dostarczonego z wytwórni, 
- poprawności prefabrykatu przygotowanego do montażu, 
- zamontowania prefabrykatu do ustroju nośnego wraz z wykonanym uszczelnianiem. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne postanowienia dotyczące płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- Wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
- Wyznaczenie robót w terenie  
- Zakup wszystkich potrzebnych materiałów i środków produkcji z dostarczeniem ich na plac 

budowy, 
- Zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających  z przyjętej technologii robót, 
- Przygotowanie konstrukcji do montażu, 
- Zamontowanie prefabrykatów z zapewnianiem prawidłowości wykonania, 
- Wykonanie uszczelnień pomiędzy prefabrykatem a wspornikiem 
- Wykonanie uszczelnień pomiędzy prefabrykatami, 
- Wykonanie i rozbiórkę niezbędnych tymczasowych obiektów pomocniczych, 
- Koszt opracowania niezbędnych projektów, 
- Koszt opracowania i uzgodnienia projektu deski gzymsowej, 
- Wykonanie niezbędnych pomiarów, 
- Przywrócenie i rekultywację do stanu pierwotnego. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.4. 10.1. Normy 
[54] PN-EN 206-1   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[55] PN-B-11213:1997  Materiały kamienne -- Elementy kamienne; krawe_niki uliczne, mostowe i 

    drogowe  
[56] PN-EN 12390-2:2009  Badania betonu -- Czesc 2: Wykonywanie i pielegnacja próbek do badan 

    Wytrzymałościowych 
[57] PN-EN 12390-3:2009  Badania betonu -- Czesc 3: Wytrzymałosc na sciskanie próbek do badania 
[58] PN-EN 12390-5:2009  Badania betonu -- Czesc 5: Wytrzymałosc na zginanie próbek do badania 
[59] PN-EN 13369:2005/AC:2008  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
[60] PN-S-10040   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

    badania. 
[61] PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych. 
[62] PN-S-10040   Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
 
10.2 Inne 

[1] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania 

[2] Procedura IBDiM Nr PB/TB-1/23:2005 
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M.13.03.03 Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „Kujan NG” 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z: 

 zakupem prefabrykatów, 

 transportem prefabrykatów na plac budowy, 

 przygotowaniem prefabrykatów do montażu, 

 montażem prefabrykatów. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
Prefabrykat z betonu sprężonego  - element z betonu sprężonego wykonany w formie, poza miejscem i przed 

czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został wykonany na placu budowy czy w wytwórni stałej.  
Cięgna sprężające – druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki, ze stali o wysokiej wytrzymałości, 

służące do wywołania sił sprężających. 
Konstrukcje strunobetonowe – konstrukcje z betonu sprężone za pomocą drutów lub splotów, sprężonych 

przed betonowaniem, w których przekazywanie sił sprężających z cięgien na betonu dokonuje się głównie za 
pomocą przyczepności. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
 
2.1. Belki prefabrykowane 

 Powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz katalogu belek 
prefabrykowanych. Każda belka powinna posiadać deklarację zgodności, wydana przez Wytwórnię określający jej 
parametry wytrzymałościowe, gabaryty oraz cechy użytych materiałów. Prawidłowość wykonania każdej belki 
powinna być potwierdzona w jej karcie odbioru. 
 Otwory na rury spustowe i sączki powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji 
Projektowej. Dla obiektów w skosie dopuszcza się wywiercenie otworów np. koronką diamentowa tuż przed 
montażem zbrojenia płyty pomostu.  
 Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do 
prowadzenia stałej i skutecznej kontroli technicznej, oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie 
jakości materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia Wykonawcę prefabrykatów. Przed przystąpieniem do produkcji prefabrykatów, 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania prefabrykatów w 
Wytwórni. 
Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować w sposób czytelny i 
trwały w górnej części środnika belki na jednej z końców. Cecha powinna zawierać znak Wytwórni, symbol 
obiektu, numer prefabrykatu. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Rodzaj sprzętu, maszyn i urządzeń pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca dobierając sprzęt musi wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni placu montażowego i dróg 
dojazdowych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Wymagania szczegółowe 

Prefabrykaty można transportować po rozformowaniu i osiągnięciu co najmniej 80% wytrzymałości projektowej 
jego betonu. Składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0

o
C jest 

dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności. Podczas składowania należy 
przestrzegać następujących warunków: 

 belka ma być podparta na krawędziakach drewnianych w odległości podanej w dokumentacji projektowej 
lub w katalogu belek prefabrykowanych typu „Kujan NG” 

 niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochyłej z powodu możliwości przewrócenia i zniszczenia 
belki, 

 belki należy zabezpieczyć przed przewróceniem, 

 podczas przestawiania belek, ich transportu oraz ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia 
lub wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu, 

 podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
5.2. Zalecenia ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Dokumentacja ta powinna zawierać także PZJ, projekt 
konstrukcji tymczasowych podpór i innych obiektów pomocniczych oraz projekt organizacji i montażu wraz z 
uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru, 
ewentualne trawersy i położenia prefabrykatu). 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu belek przęseł za pomocą samojezdnych hydraulicznych dźwigów 
samochodowych należy wykonać następujące prace/obiekty: 

 w wypadku budowy wiaduktu np.: 
o drogi dojazdowe o nawierzchni równej i utwardzonej wzdłuż całego obiektu, 
o drogi montażowe wzdłuż całego obiektu, 
o place montażowe, 
o podpory tymczasowe, 
o składowiska belek, 

 w przypadku budowy przęsła nad rzeką 
o drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej do placu montażowego, 
o place montażowe, 
o podpory tymczasowe, 
o składowiska belek, 

5.4. Montaż prefabrykatów 

Montaż prefabrykatów powinien się odbywać według projektu organizacji montażu opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatów należy ocenić 
jego stan techniczny. Z powierzchni stykających się w zespoleniu z płyta pomostu należy usunąć szkliwo i 
oczyścić powierzchnię styku. 
Przy montażu belek szczególna uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na podporach tymczasowych 
lub na podporach docelowych. Poszczególne belki należy układać w rozstawie zgodnym z Dokumentacją 
Techniczną. Należy przestrzegać przewidzianych w dokumentacji tolerancji i wymiarów. Belki w przęśle należy 
dobierać strzałkami pionowymi i krzywiznami w płaszczyźnie poziomej. 
Szczeliny między belkami w przęsłach należy przed zabetonowaniem nadbetonu uszczelnić. Sposób 
uszczelnienia Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi. Wykonawca może zastosować inna metodę 
zakrycia szczelin po uzyskaniu zgody Inżyniera pod warunkiem uzyskania estetycznego wyglądu połączeń w 
spodzie płyty pomostu. 
Przed przystąpieniem do betonowania nadbetonu i uszczelnień między belkami w miejscach podparć 
powierzchnie belek stykające się z nowym betonem należy starannie zwilżyć wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Badania 
6.2.1. Program badań 

Program badań obejmuje: 

 Badania w czasie budowy 

 Badania dodatkowe 
6.2.2. Badania w czasie budowy 

Badania w czasie budowy obejmują: 

 Sprawdzenie materiałów 

 Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych 

 Sprawdzenie warunków transportu i składowania 

 Sprawdzenie elementów prefabrykowanych 

 Sprawdzenie montażu prefabrykatów 
6.2.3. Badania dodatkowe 

Wykonuje się w przypadku gdy badanie wg. pkt. 6.2.1 dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. Rodzaj badania 
ustala Inżynier w porozumieniu z Projektantem i Wykonawca Robót. 
6.2.4. Opis badań w czasie budowy 
6.2.4.1. Sprawdzenie materiałów 

Polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów z dokumentacji belek (atesty, protokoły odbioru itp.) oraz 
stwierdzeniu zgodności z normami przedmiotowymi, Dokumentacja Projektową oraz katalogiem belek 
strunobetonowych. 
6.2.4.2. Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych 

Polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych konstrukcji z projektami uzgodnionymi przez Inżyniera. 
6.2.4.3. Sprawdzenie warunków transportu i składowania 

Polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami określonymi wg. niniejszej specyfikacji. 
6.2.4.4. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych 

Polega na kontroli: 

 ogólnego wyglądy prefabrykatu 

 wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi, 
Sprawdzeniu podlega: 

 wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary 

 ocechowanie belki, 

 zgodność parametrów belki podanych w ateście wytwórni z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
katalogu belek. Atest Wytwórni musi zawierać; 

o datę wystawienia, 
o nazwę i adres producenta, 
o wykaz cech objętych atestem: 

 charakterystyka drutu stali sprężającej: nazwa wytwórni, klasa, średnica, wytrzymałość 
na rozciąganie, 

 dane dotyczące cięgien sprężających: nazwa wytwórni, numer zamówienia, 
oznaczenie, datę wykonania ;liny, wartość siły zrywającej linę, 

Dodatkowo należy podać datę rozformowania, uzyskana siłę sprężającą, strzałkę podniesienia, 
o krótki opis przeprowadzonych badań z wynikami, 
o podpisy osób przeprowadzających badania 

W trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania belek w 
Wytwórni oraz kopii kart sprężania odbieranych belek. 
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny 
przekraczać poniżej podanych odchyłek. Pęknięcia i rysy na powierzchni belek prefabrykowanych sprężonych są 
niedopuszczalne. Należy sprawdzić czy pręty przeznaczone do zespolenia z nadbetonem są odspojone, 
wyprostowane i oczyszczone. 
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w Dokumentacji Projektowej klasie 
betonu. Beton prefabrykatów musi spełniać wymagania STWiORB M.13.01.00. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny być zgodne z podanymi wartościami (pomiaru należy 
dokonać przy odbiorze prefabrykatu): 

 +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysokości dźwigara lecz nie więcej niż 5mm, 

 +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szerokości dźwigara lecz nie więcej niż 3mm, 

 odchylenie od prostoliniowości dźwigara w płaszczyźnie pionowej może wynosić w górę 0,08% lecz nie 
więcej niż 20mm i 0% w dół, 

 odchylenie od prostoliniowości dźwigara w płaszczyźnie poziomej może wynosić +/- 0,1% długości 
dźwigara , lecz nie więcej niż 20mm dla belki „Kujan NG”. 

6.2.4.5. Sprawdzenie montażu prefabrykatów 

Należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów geodezyjnych przy czym dopuszczalne błędy nie 
mogą przekraczać: 

 Dla pomiarów niwelacyjnych 1mm 

 Dla pomiarów liniowych 0,1% 
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Oprócz pomiarów usytuowania belek należy wykonać pomiar strzałek podniesienia belek w momencie ich 
montażu i tuż po zabetonowaniu płyty pomostu. Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z 
Projektem organizacji montażu (opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym [przez Inżyniera).Przy 
montażu belek należy szczególną uwag zwrócić na prawidłowe oparcie belek na podporach tymczasowych jeżeli 
takowe występują. Należy kontrolować rozstaw belek  i ich stabilność.   
Dopuszczalne odchyłki belek w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 

 Przesunięcie elementu w pionie w przęśle +/- 15mm 

 Przesunięcie elementu w pionie na podporze  +/- 10mm 

 Przesuniecie elementu w poziomie   +/- 10mm 
Różnice strzałek krzywizny dźwigarów głównych montowanych w tym samym prześle, mierzone w płaszczyźnie 
pionowej, nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłem przesunięcia w pionie. 
Należy sprawdzić czy wierzch płytek zakrywających szczeliny pomiędzy dźwigarami  i związane z nimi 
uszczelnienia nie wystają ponad górne powierzchnie prefabrykatów więcej niż o 4mm – mierząc łatą miedzy 
belkami podpierającymi płytki. Ewentualna wadę  należy usunąć przed przystąpieniem do montażu zbrojenia. 
6.3. Ocena wyników badań 

Na postawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić czy konstrukcja mostowa wykonana jest zgodnie z 
niniejsza STWiORB. 
W szczególności należy ustalić: 

 Czy stwierdzone odchyłki od Dokumentacji Projektowej przekraczają wartości dopuszczalne, 

 Rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia, 

 Wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu. 
W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót 
należy uznać za niezgodne z STWiORB. Roboty niezgodne z STWiORB nie mogą być przyjęte. W takim 
przypadku sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny 
zostać ujęte w formie protokołu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka strunobetonowej belki o danej długości zgodna z Dokumentacją 
Projektową i katalogiem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Odbiorowi podlegają: 

 Ocena zgodności informacji zawartych w Atestach Wytwórni z Dokumentacja Projektową i katalogiem 
belek strunobetonowych 

 Pomiar strzałek podniesienia wykonawczego belek w momencie ich montażu i zabetonowania płyty 
pomostu, 

 Sprawdzenie wymiarów geometrycznych belek, 

 Sprawdzenie warunków transportu i składowania prefabrykatów, 

 Sprawdzenie konstrukcji podpór tymczasowych i obiektów pomocniczych, 

 Odbioru montażu belek, 
Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób prze[prowadzonych wg. pkt. 6 niniejszej STWORB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostkowa 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 koszt wykonania rusztowań, urządzeń pomocniczych, pomostów roboczych, placów składowych, dróg 
technologicznych wraz z ich późniejszą rozbiórką i rekultywacją terenu, 

 koszt zabiegów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji wynikających przyjętej technologii robót, 

 wyprodukowanie, dostarczenie, składowanie i wbudowanie belek w konstrukcję, 

 zakrycie i uszczelnienie styków belek, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów w trakcie budowy jak i po jej zakończeniu, 

 koszt badań wraz z dostarczeniem ich wyników Inżynierowi i Projektantowi, 

 koszt opracowania niezbędnych projektów technologicznych i warsztatowych, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub na 
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[2] PN-B-06265.  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, i  
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zgodność. 
[3] PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i  

   badania. 
[4] PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.   

   Projektowanie. 
[5] PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.   

   Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 – Dziennik Ustaw  nr 63 
dnia 3 sierpnia 2000r. 

[2] Katalog Belek Prefabrykowanych Strunobetonowych typu „Kujan NG” 
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M.15.01.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH 
M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE 
M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych ze smarowaniem roztworem asfaltowym 1*R+2*P części konstrukcji obiektów inżynierskich 
zasypywanych gruntem oraz 10 cm powyżej terenu. 
W zakres robót wchodzi wykonanie robót izolacyjnych elementów obiektów mostowych oraz przepustów, które 
będą zasypane gruntem, a które nie są wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposób. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
Roztwór asfaltowy rzadki (R) - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie 

polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu 
warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników 
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyżej 600C. Nie należy stosować na mokrych i 
przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z 
pyłów, w temperaturze powyżej +50C.  
Zależnie od stopnia porowatości podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 - 0,45 kg na 1 m2 powierzchni 
zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, należy stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. 
Roztwór asfaltowy gęsty (P) - produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i 

rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po 
wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta wykazuje odporność na 
działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych 
oraz temperatury powyżej 600C. Rozprowadza się na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na 
zagruntowanym podłożu. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +50C. Przy jednokrotnym 
smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Materiał łatwopalny, należy stosować przepisy 
przeciwpożarowe i BHP. 
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały 
te doprowadza się do temperatury roboczej 180

0
C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych 
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pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane 
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi. 
Materiały R i P dostarczane są w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierają składniki 
lotne, których pary są łatwopalne a w dużych stężeniach szkodliwe dla zdrowia. Unikać otwartego ognia w 
promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi. 
Właściwości zastosowanego roztworu winny być zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez 
Producenta oraz z PN-90/B-24620. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych Robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowanej musza być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i 
zaakceptowane przez Inżyniera. Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem 
uzyskania takich samych efektów działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę. 
5.3. Podłoże pod izolację 

Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu wg STWiORB M.13.00.00. Roboty należy 
wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania. 
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność betonu nie może 
przekraczać 4%). Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń także brakiem wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm lub 
wgłębienia do 5mm. 
Po usunięciu nacieków mleczka cementowego powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
Powierzchnia izolowana powinna  być równa, czysta i sucha. Ubytki w podłożu betonowym, wypukłości i 
zagłębienia na powierzchni, należy wypełnić masami cementowymi niskoskurczowymi lub żywicami 
epoksydowymi. Te same materiały naprawcze należy zastosować dla pęknięć  betonu o szerokości powyżej 2 
mm po uzgodnieniu z Inżynierem.  
5.4. Warunki układania izolacji 

 przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm 
poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót, 

 izolację należy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5

0
C, 

 gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem rzadkim (np. Abizolem 
R) 

 powleczenie roztworem  półgęstym (np. Abizolem P) należy wykonać dwukrotnie na zagruntowanym 
podłożu roztworem R tak, aby łączna grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niż 2 mm. 

Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. 
Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie 
drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
  
W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zgodnie z PN-B-10200, 
zwracając szczególną uwagę na: 

 sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 

 sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą 
powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża, 

 kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Kontrola jakości 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 

 sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania, 

 sprawdzeniu jakości gruntowania, 
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 sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta, 

 kontroli ilości warstw. 
6.2.2. Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacja Projektowa należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
wymiarów liniowych izolacji. 
Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań. 
Sprawdzenie jakości podłoża należy wykonać za pomocą łaty o długości 4m przyłożonej w dowolnie wybranych 
miejscach na każde 20 m2 powierzchni sprawdzając z dokładnością do 1 mm zgodność z warunkami 
przygotowania podłoża wg punktu 5.1. niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy stwierdzając zgodność z punktem 5.1. 
Specyfikacji. 
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 

Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała powierzchnia 
betonu podlegająca zabezpieczeniu pokryta została roztworem, czy nie występują pęcherze lub brak przylegania 
nanoszonej warstwy. Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z 
punktem 6.2.1. 
6.2.4. Ocena wyników badań 

Jeżeli wyniki badań przewidzianych w punktu 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać 
za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  
W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego 
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m
2
) zaizolowanej i odebranej powierzchni poziomej lub pionowej 

wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu. 
8.2. Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają: 

 przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 

 warstwa R oraz warstwy P. 
8.3. Odbiór ostateczny  

Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy ilości ułożonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej 
grubości izolacji ≥ 2mm. 
Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

 świadectwa dostaw materiałów, 

 protokół odbiorów częściowych, 

 zapisy w dzienniku budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót ORAZ Programu Zapewnienia Jakości, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót 

 usuniecie mleczka cementowego, 

 oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,  

 obniżenie zwierciadeł wody gruntowej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnienie 
utrzymania tego poziomu na czas trwania robót, 

 wyrównanie powierzchni betonu pod izolację 

 ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między 
sobą, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 wykonanie badań i pomiarów. 
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Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej 
mieści się również wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych dla wykonania 
izolacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-B-24003  Asfaltowa emulsja kationowa 
[3] PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
[4] PN-B-24662 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
10.2. Inne dokumenty 

Nie występują 
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M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE 
M.15.02.01 Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji płyty 
pomostowej ustroju niosącego drogowych obiektów inżynierskich jak również ułożenie dodatkowej warstwy 
izolacji pod zabudowami chodnikowymi i krawężnikami w celu ochrony zasadniczej izolacji w trakcie układania 
zbrojenia płyty oraz ułożenie warstwy izolacji przy płytach przejściowych. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
Asfaltowa papa termozgrzewalna – papa asfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny technicznej przesyconej i 

obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym SBS. Obie powierzchnie papy są zabezpieczone przed 
sklejeniem w rolce posypką mineralną o odpowiedniej granulacji albo folią z tworzywa sztucznego. Papa 
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni palnikiem 
gazowym. 
Środek gruntujący – preparat asfaltowy lub żywiczny nanoszony na powierzchnię budowli przed nałożeniem 

właściwej izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepność izolacji do podłoża. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STW iORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Dane ogólne 

Izolacja zgrzewalna musi posiadać instrukcję stosowania danego materiału izolacyjnego obejmującą: 

 rodzaj i wymagania jakie powinno spełniać podłoże na którym układana jest izolacja, 

 sposób przygotowania podłoża pod ułożenie izolacji, 

 rodzaj środka gruntującego zalecanego do gruntowania podłoża oraz wymagania, jakim powinien 
odpowiadać środek gruntujący, 

 ilość i rodzaj układanych warstw izolacyjnych oraz sposób ich układania, 

 sposób łączenia arkuszy papy (wielkość zakładów), 

 warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji, 

 warunki pogodowe, w jakich dopuszcza się wykonywanie robót izolacyjnych (temperatura podłoża i 
otoczenia, wilgotność powietrza i podłoża, itp.). 

Wybór materiału izolacyjnego musi zostać zaaprobowany przez Inżyniera. 
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2.3. Wymagania dotyczące materiałów 
2.3.1. Papa termozgrzewalna 

Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną powłokę, posypkę i równe krawędzie. Niedopuszczalne są 
załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy w rolce.  Ponadto papa powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
Należy stosować papę termozgrzewalną spełniającą wymagania podane w Zeszcie IBDiM Nr 68 z 2005r tablica 1 
i 2.  
2.3.2. Środki gruntujące  

Wymagania wobec asfaltowego środka gruntującego 
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować asfaltowy lub żywiczny 
środek gruntujący. 
Należy stosować środki gruntujące spełniające wymagania podane w Zeszcie IBDiM Nr 68 z 2005r tablica 3.  
Środek gruntujący powinien być jednorodną cieczą barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczeń 
mechanicznych. 

Środek gruntujący w temperaturze (20 2)
o
C powinien się łatwo rozprowadzać i tworzyć cienką  równą błonkę bez 

pęcherzy. 
Wymagania wobec żywicznego środka gruntującego 
Należy stosować środki gruntujące żywiczne spełniające wymagania podane w Zeszcie IBDiM Nr 68 z 2005r 
tablica 4. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót izolacyjnych 

Do wykonania robót izolacyjnych należy stosować: 

 szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wodę, sprężarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania 
podłoża, 

 szczotki, wałki, pistolety – do nakładania środka gruntującego, 

 palniki na propan/butan wielodyszowe z urządzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,  

 wałki do dociskania izolacji świeżo zgrzanej. 
Roboty muszą być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcja producenta, 
zaaprobowana przez IBDiM. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Należy spełnić wymaganie/zalecenie Producenta i wymagania/zalecenia podane poniżej. W przypadku wymagań 
sprzecznych należy zastosować się do wymagań Producenta. 
4.2. Transport arkuszy papy 

Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości co najmniej 60 cm. Na 
każdym opakowaniu papy należy umieścić etykietę zawierającą dane: 

 nazwę i adres producenta 

 oznaczenie 

 datę produkcji i numer partii 

 wymiary arkuszy papy 

 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej   
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu 
zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Rolki papy należy ustawiać w 
pozycji stojącej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie 
powinna być określona przez producenta. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi. 
Powinny być one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
4.3. Transport  środka gruntującego 

Asfaltowy środek gruntujący powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny należy 
magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających 
je przed nasłonecznieniem i  wpływami atmosferycznymi.  
Asfaltowy środek gruntujący, pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem przepisów Ministra Transportu dla materiałów klasy IIIa – w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy 
przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać 
w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.      
Składniki żywicznego środka gruntującego  (żywica i utwardzacz) powinny być pakowane i przechowywane 
zgodnie z PN-C-81400 w taki sposób, aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie 
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Składniki żywiczne należy transportować zgodnie z PN-C-
81400 i aktualnie obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Na każdym opakowaniu środka gruntującego należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 

 nazwę i adres producenta 

 datę produkcji 

 numer partii wyrobu 

 masę netto 
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 termin przydatności do użycia 

 informację o uzyskaniu przez wyrób Aprobaty Technicznej IBDiM 

 informację o proporcji mieszania (w przypadku środka żywicznego) 

 napis „Ostrożnie z ogniem” 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
5.2. Warunki układania izolacji 

W trakcie układania izolacji należy stosować się do zaleceń producenta, bezwzględnie powinny być też spełnione 
poniższe warunki.  
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest  prowadzenie robót podczas 
opadów atmosferycznych (deszczu i mżawki itp.), bezpośrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotność 
względna powietrza jest  większa niż 85%. Niedopuszczalne jest  prowadzenie robót gdy temperatura powietrza 
jest  niższa niż 5oC. Nie należy prowadzić robót izolacyjnych w czasie silnego wiatru (aby spełnić powyższe 
wymagania dopuszcza się stosowanie namiotu).  
W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące.  Roboty izolacyjne 
powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca  się uwagę iż 
wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest  bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości 
wypadków  prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych . 
5.3. Podłoże pod izolację 

Podłoże pod izolację powinno być równe, gładkie, czyste i suche oraz posiadać odpowiednie spadki, zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 
następować podczas betonowania płyty. Spadki poprzeczne -  zarówno pod  jezdnią jak i na chodnikach nie 
powinny być mniejsze niż 2%. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami 
wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 
1,0cm.   
Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  i wybrzuszeń,  
wystających  ziaren  kruszywa   itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3,0 mm lub wgłębienia do 5,0 mm, 
chyba że producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze 
wszystkich  części pylastych,  złuszczeń, mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas 
budowy. Mleczko cementowe z powierzchni należy usunąć przez groszkowanie, śrutowanie lub piaskowanie. 
Oczyszczenie powierzchni wykonać należy przez odpylenie sprężonym powietrzem lub odkurzaczami 
przemysłowymi. Wszystkie  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione masami PC, PCC lub 
zaprawami niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w betonie ujawnione po usunięciu mleczka 
cementowego należy oczyścić i uszczelnić żywicami epoksydowymi. Wytrzymałość betonu podłoża na odrywanie 
badana metodą "pull-off" powinna wynosić co najmniej 2,0 MPa. Przygotowanie podłoża podlega sprawdzeniu i 
odbiorowi z wpisem do dziennika budowy. 
5.4. Gruntowanie podłoża 

Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego dnia. 
Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną bezpośrednio po wyschnięciu primera, należy ponownie oczyścić i 
odpylić. Nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 
5.4.1. Gruntowanie przy użyciu środka asfaltowego 

Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4%. Wiek podłoża musi spełniać wymagania 
producenta. Jeżeli Instrukcja Producenta nie stanowi inaczej to: wiek betonu podłoża - min. 21 dni w 
temperaturze otoczenia co najmniej 15

0
C.  

Wytrzymałość podłoża betonowego określona metodą “pull-off” przy średnicy krążka próbnego50mm powinna 
wynosić nie mniej niż 1,5MPa. 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu firmowego primera. Materiał gruntujący należy nanosić 
zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie 
primera na metr kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych 
powierzchni i uzależnienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest  lepka, 
a primer nie brudzi ręki). 
5.4.2. Gruntowanie przy użyciu środka żywicznego 

Wiek i wilgotność podłoża musi spełniać wymagania Producenta.  Do gruntowania należy przystąpić po ki lku 
godzinach od ułożenie betonu, w momencie kiedy możne na niego wejść nie pozostawiając śladów. Należy 
usunąć mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywną szczotką a następnie wetrzeć żywicę w powierzchnię tą 
samą szczotką. Świeżą żywicę przesypać piaskiem kwarcowym (0,4 – 0,7mm) w ilości ok. 1kg na metr 
kwadratowy.  
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do podłoża 

określona metodą “pull-off” przy średnicy krążka próbnego 50mm powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa.  
5.5. Układanie izolacji 

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i aprobatą techniczną. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na obiektach 
z krzywiznami do 20% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 
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Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, natomiast  
zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić co najmniej 15 cm, chyba że producent poda inaczej. Ilość 
warstw w obrębie jezdni, w miejscu zakładów nie może być większa od 3.  
Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. W żadnym miejscu 
grubość hydroizolacji nie powinna przekraczać 3 grubości arkusza.  
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza co najmniej 
2,0 cm  na całej długości podgrzewanej rolki. Należy szczególnie starannie zgrzać izolację z podłożem w 
miejscach wywinięć papy, wokół wpustów i sączków odwadniających. Po ułożeniu izolacji należy w jak 
najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową. Izolacja nie może pozostać na pomoście 
na okres zimy nie przykryta nawierzchnią. Nie można dopuścić, aby na powierzchni izolacji występowały fałdy i 
wybrzuszenia. Powstałe wady wpływające na integralność izolacji, takie jak przebicia, pęcherze, rozerwania 
powinny zostać naprawione i uzyskać akceptację Inżyniera przed ułożeniem jakiejkolwiek następnej warstwy  lub 
cały system należy wykonać ponownie. Po ułożonej izolacji nie dopuszcza się ruchu technologicznego budowy i 
transportu materiałów. 
W przypadku jednak stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 10 mm od krawężnika, a 
następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na położona izolacje 
(zakład 150 mm). Wymieniona odległość 10mm jest ważna, aby zapewnić miejsce na wypływ rozgrzanego 
bitumu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Kontrola jakości 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę  protokołu  - 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inżyniera. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę 
na: 

 Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i  innych dokumentów 
stwierdzających  zgodność  użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą  STWiORB. Materiały  
nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące  pod tym względem wątpliwości, powinny 
być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a  wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy 

 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża oraz wytrzymałości podłoża na odrywanie, 

 Sprawdzenie poprawności układania izolacji. Każda  warstwa izolacji powinna  stanowić jednolitą,  
czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy . 

 Kontrola jakości ułożonej izolacji i przyczepności do podłoża. 
6.3. Opis badań 
6.3.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót 
izolacyjnych z Dokumentacją Projektową, wymagań  niniejszej STWiORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie odnośnych zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN-B-04615 oraz Aprobata Techniczną. 
Materiały niemające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości powinny 
być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku Budowy. 
6.3.3. Sprawdzenie powierzchni podłoża 

Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m

2
 powierzchni podkładu i przez pomiar jego odchylenia od łaty z 

dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami niniejszej STWiORB . 
6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą “pull-off” przy średnicy krążka próbnego 

50mm - min 5 oznaczeń wg PN-B-01814. Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi niniejszej 
STWiORB. Należy stosować się do wymagań zawartych w zeszycie IBDiM Nr 68 z 2005r i Dz.U. z 2000 roku Nr 
63 poz. 735. 
6.3.5. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy na zgodność z wymaganiami pkt  5.1 niniejszej  STWiORB . 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
6.4.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu 

Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 - 20 m2 powierzchni 
izolacji. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nie przyleganiu i nie związaniu izolacji z podkładem. Należy 
wykonać niszczące badanie przylegania izolacji do podłoża, metodą badania wytrzymałości na odrywanie  
„pull-off”, w wybranych przez Inżyniera punktach. Następnie należy naprawić uszkodzona izolację, wg zaleceń 
Inżyniera. Uzyskane wyniki należy odnieść do wymagań zawartych w Zeszycie IBDiM Nr 68 z 2005r i DzU z 2000 
roku Nr 63 poz.735. 
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6.4.2. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia środka gruntującego należy przeprowadzać wzrokowo w czasie  
wykonywania robót, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 
6.4.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz dokładność 
przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
6.5. Ocena wyników badań 

Jeżeli badania przewidziane w pkt  6 dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB . W przypadku, gdyby choć jedno z badań dało wynik ujemny, 
należy odbierane roboty izolacyjne uznać za niezgodne z wymaganiami  niniejszej STWiORB . 
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB, komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za niezgodne z 
wymaganiami niniejszej STWiORB i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie poprawek, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej  STWiORB . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest  1 m
2
 (metr kwadratowy) zaizolowanej i odebranej powierzchni elementu konstrukcyjnego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
8.2. Odbiór izolacji 

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się jeden protokół 
odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 
W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

 sprawdzenie materiałów 

 sprawdzenie podłoża pod izolację 

 sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć: 

 protokoły badań kontrolnych  

 protokoły odbiorów częściowych 

 aprobaty techniczne, 

 deklaracje zgodności z Polską Normą 

 posiadane certyfikaty i inne świadectwa jakości materiałów 

 zapisy w Dzienniku Budowy 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji,  

 przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,  

 ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą STWiORB i Dokumentacją Projektową, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy. 

Cena jednostkowa obejmuje również ułożenie dodatkowego paska izolacji pod kapami i krawężnikami. Cena 
uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe, ewentualne naprawy oraz  oczyszczenie  miejsca 
pracy, jak również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 535:1993 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych. 
[2] PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury 

mięknienia. Metoda Pierścień i Kula. 
[3] PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa  
[4] PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe                           

i żelbetowe - Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
[5] PN-B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
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[6] PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
[7] PN-C-04523  Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną. 
[8] PN-C-89085.06    Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] „Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach 
mostowych” Zeszyt IBDiM Nr 68 z 2005r. 

[2] Procedury badawcze IBDiM. 
[3] Dz. U. z 2000 roku Nr 63, poz. 735 
[4] Zeszyt IBDiM nr 68 z 2005r „Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni na drogowych 

obiektach mostowych” 
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M.15.03.02 Warstwa z asfaltu lanego (MA) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy ścieralnej nawierzchni drogowych oraz warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych 
z asfaltu lanego wg PN-EN 13108-6 [45] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 [64] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę 
dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-
EN 13108-21 [47]. 
 Warstwę z asfaltu lanego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 (określenie 
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  asfaltu lanego nawierzchni drogowych o 
wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
Ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D
1)

,  mm 

KR 1-4 MA 5 
2)

,  MA 8
 

1) 
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz p. 1.4.4. 

2) 
Tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Asfalt lany – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której 

objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKiA [66]. 
1.4.7. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.8. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.9. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 

0,063 mm. 
1.4.10. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.11. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 

– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany 
– wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.12. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.4.14. Symbole i skróty dodatkowe 

MA - asfalt lany (ang. mastic asphalt), 
PMB -  polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen), 
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade), 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak 

nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - międzynarodowy wskaźnik równości(ang. International Roughness Index), 
MOP - miejsce obsługi podróżnych, 
ZKP – zakładowa kontrola produkcji 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
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2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [58] wraz z załącznikiem krajowym [58a].  
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 

2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe i uziarnienia mieszanki do warstwy z asfaltu lanego 

Materiał 
Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 

Mieszanka mine-ralno-
asfaltowa o wymiarze 
D, [mm] 

8
 

5
a) 

Lepiszcze asfaltowe 35/50 PMB 25/55-60 

Kruszywa mineralne Tabele 19, 20, 21,  WT-1 2014 [63] 

a) tylko do warstwy ścieralnej, np. przy ścieku przykrawężnikowym, 
b) do warstwy wiążącej nawierzchni mostowych. 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3, polimeroasfalty  powinny spełniać 
wymagania podane  w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [24] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Wymagania 
dla  asfaltu 

35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE  

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35 ÷ 50 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50 ÷ 58 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [61] 240 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych, 
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [25] 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [30] 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 53 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 52 

8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 8 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE  

9 Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [29] 2,2 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [26] -5 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów)  wg PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-04 [58a] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego 

polimerami (PMB) 25/55 – 
60 

Wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja 
w 25°C 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
[54]      PN-EN 

13703 [55] 
J/cm

2
 ≥ 2 w 10°C 6 

Rozciąganie 
bezpośrednie  w 
5°C (rozciąganie 
100 mm/min) 

PN-EN 13587 
[52]      PN-EN 

13703 [55] 
J/cm

2
 NPD

a 
0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[53] 

J/cm
2
 NPD

a 
0 

Stałość konsystencji 
(odporność na 
starzenie) wg PN-EN 
12607-1 
lub -3 [30] 

Zmiana masy 
PN-EN 12607-

1[30] 
% ≤ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 
[21] 

% ≥ 60 7 

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 8 2 

Inne właściwości Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592 [62] 

°C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 
[26] 

°C ≤ -10 5 

Nawrót sprężysty  
w 25°C 

PN-EN 13398 
[50] 

% ≥ 60 4 

Nawrót sprężysty  
w 10°C 

  NPD
a
 0 

Wymagania 
dodatkowe 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 
[58] Punkt 5.1.9 

°C NPD
a 

0 

Stabilność ma-
gazynowania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[51] 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność ma-
gazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399 
[51] 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 mm NPD
a
 0 

Spadek tempe-
ratury mięknienia 
po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
[30] 

PN-EN 12607-1 
[30] 

PN-EN 1427 
[22] 

°C TBR
b
 1 

Nawrót sprę-żysty 
w 25°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 
lub -3 [30] 

PN-EN 12607-1 
[30] 

PN-EN 13398 
[50] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprę-żysty 
w 10°C po 
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 
 [30] 

NPD
a
 0 
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a
 NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nieokreślana) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

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

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać w 
okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni,  poniższych wartości:  
– asfaltu drogowego 35/50: 190°C, 
– -polimeroasfaltu PMB 25/55 – 60: wg wskazań producenta, 

2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Do warstwy  z asfaltu lanego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [43] i WT-1 Kruszywa 
2014 [63], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2014, tj. wg tablic poniżej . 
a) Kruszywo grube do warstwy wiążącej lub ścieralnej z asfaltu lanego, w zależności od kategorii obciążenia 
ruchem,  powinno spełniać wymagania podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego 

Lp. Właściwości kruszywa 
KR1 
÷KR2 

KR3 
÷KR4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5]; kategoria 
nie niższa niż: 

GC85/20
 

GC90/15
 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

G25/15 

G20/15 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1[5]; 
kategoria nie wyższa niż: 

f2 f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [6] lub 
według PN-EN 933-4 [7]; kategoria nie wyższa 
niż: 

FI25 lub SI25 FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [8]; kategoria nie niższa 
niż: 

CDeklarowana C95/1 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2 [12], badana na kruszywie 
o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie 
wyższa niż: 

LA30 LA30 

7 Odporność na polerowanie kruszyw według PN-
EN 1097-8 [17] (dotyczy warstwy ścieralnej ), 
kategoria nie niższa niż: 

PSV44 
PSVDeklarowana, 

nie mniej niż 48*) 

8 
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 
przez 

producenta 

deklarowa-na 
przez 

producenta 

9 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 
przez 

producenta 

deklarowa-na 
przez 

producenta 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 [20], w 
1 % NaCl (dotyczy warstwy ścieralnej); kategoria 
nie wyższa niż: 

7 7 

11 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 [18] badana 
na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16 
(dotyczy warstwy wiążącej); kategoria nie 
wyższa niż: 

F2 F2 

12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 

SBLA SBLA 

13 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

deklarowa-ny 
przez 

producenta 

deklarowa-ny 
przez 

producenta 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 [23], p. 14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 mLPC 0,1 

15 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 

wymagana 
odporność 

wymagana 
odporność 
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[23], p. 19.1: 

16 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
[23], p. 19.2: 

wymagana 
odporność 

wymagana 
odporność 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [23], 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być 
stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość 
wymaganej kategorii. Obliczona wartość C (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z 
wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance 
mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko 
kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
b) Kruszywo drobne lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiążącej lub ścieralnej  z asfaltu lanego, w zależności 
od kategorii obciążenia ruchem,  powinno spełniać wymagania podane w tablicach 6 i 7 . 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D  8 mm do 
warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1  KR2 KR3  KR4  

Uziarnienie według PN-EN 933-1[5], wymagana 
kategoria: 

GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
niż według kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [5], 
kategoria nie wyższa niż: 

3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 
0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 
7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [23], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 

Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D  8 mm do 
warstwy wiążącej i ścieralnej   z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [5], wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

GTCNR 
GTC20 

 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1[5], kategoria nie 
wyższa niż: 

16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 
933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

Ecs30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [23],  
p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

c) Do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz 
spełniający wymagania podane w tablicy 8. 
Tablica 8. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej  z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

 KR3  KR4  

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [43] 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [10]; kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [14], nie 
wyższa niż: 

1 % (m/m) 
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Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [13], wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-
1 [48], wymagana kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [23], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 
PN-EN 196-2 [2], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [49], 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych 
w urządzenia do aeracji. 
1.2. 2.4. Środek adhezyjny 

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

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować 
g) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
h) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [56] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych.   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [58] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.6. Kruszywo do uszorstnienia 

 W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej 
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z 
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub  2/5 mm  i dokładnie przywałować. Należy stosować jedynie posypkę 
lakierowaną. W obszarach, na których odbywa się ruch kołowy (pasy ruchu, pobocza utwardzone) posypka 
powinna być z kruszywa grubego. 

W wypadku wykonywania ścieków ulicznych bądź innych elementów jezdni z asfaltu lanego, po których 
nie odbywa się ruch kołowy (obrzeża nawierzchni, przeciwspadki), zaleca się stosowanie posypki z kruszywa 
drobnego.  
 Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 9. 
Do uszorstnienia warstwy ścieralnej z asfaltu lanego można również stosować kruszywo drobne. 
 Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
Tablica 9. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy ścieralnej 

z asfaltu lanego [63] 

Właściwości kruszywa Wymiar kruszywa 

2/4; 2/5 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5]; kategoria nie niższa niż: Gc90/10 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1[5]: kategoria nie niższa niż: f0,5 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji) 
wg PN-EN 1097-8 [17]; kategoria nie niższa niż: 

PSV50 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7,8 lub 9: Deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2; 
kategoria nie niższa niż: 

mLPC0,1 

 
2.7. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków 
powinny być deklarowane.  
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Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności. Ustalenie przydatności powinno 
wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów: 
– normy europejskiej, 
– europejskiej aprobaty technicznej, 
– specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach 

asfaltowych.  
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na badaniach w 

połączeniu z dowodami w praktyce.  
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę produkcji i 

układania.  
Do asfaltu lanego może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4 [44], załącznik B.   

2.8. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [46] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicach 10 i 11 w zależności od kategorii ruchu jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur 
zagęszczania próbek.  
. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 10. 
Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy ścieralnej 

lub wiążącej dla KR1÷KR7 [64]  

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

MA 5 
1) 

MA 8   

Wymiar sita #,  [mm] od do od Do     

22,4         

16         

11,2   100 100     

8   90 100     

5,6 100 100 77 92     

4,0 90 100 67 81     

2 65 80 52 67     

0,125 32 47 26 41     

0,063 28 40 24 36     

Zawartość lepiszcza, minimum
*) 

Bmin 7,0 Bmin 7,0   
*)
 Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza 

rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. 
Bmin6.5=6,5%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m

3
. Jeżeli stosowana mieszanka 

mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana wartość należy 
pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

Α=2,650/ ρα 

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru 
 

ρ= 
 P1 + P2 + ...Pn  

 P1 
+ 

P2 
+ ... 

Pn  

  1 2 n 
Gdzie: 
P1 + P2 + ...Pn  - procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

1 + 2 + ...n   - gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
 

1)  
Tylko do warstwy ścieralnej, np. w ścieku przykrawężnikowym 

 

Uwaga: 
1) W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego 

(dla kategorii KR1÷KR2 dopuszcza się stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego 
niełamanego) lub kruszywo łamane. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego do warstwy wiążącej oraz 
ścieralnej, to należy przyjąć proporcję łamanego i niełamanego co najmniej 50/50. 

2) Do asfaltu lanego zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu. 
2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania asfaltu lanego 

Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych, KR1÷ 

KR4 podane są w tablicy 11.  
Tablica 11. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych, 

dla KR1÷  KR4 [64] 

Lp. Właściwość Wymagania Metoda 
badania 

1 Odporność na deformacje trwałe, penetracja statyczna:  

PN-EN 
12697-20 

2 Maksymalne zagłębienie trzpienia po 30 min, [mm] Imin 1,0 

Imax 3,0 

3 Przyrost penetracji 30/60 min, [mm] Inc 0,6 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,   
Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 

właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [47].  

Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe 
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i 
na wyjściu z mieszalnika. 

Na terenie wytwórni kruszywa o różnym uziarnieniu należy składować oddzielnie według rodzajów i 
chronić przed zanieczyszczeniem. Wypełniacze należy przechowywać w suchych warunkach.   

Kruszywa o różnym uziarnieniu należy dodawać do mieszalnika pojedynczo odmierzone jako udziały 
masowe lub objętościowe. 

Urządzenia do podgrzewania lepiszczy nie mogą doprowadzić do ich przegrzania.  
Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu wypełniacza 

osiągnięta została żądana temperatura mieszania. Wypełniacz można podgrzewać. 
Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie otoczone 

lepiszczem i aby dodatki wmieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania materiałów do 
mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej mieszanki. 

Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki 
w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian.  

Czas przechowywania – magazynowania mieszanki  MMA powinien uwzględniać możliwości wytwórni 
(sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne  oraz czas 
transportu na budowę. 

Dopuszcza się produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej z kilku wytwórni na podstawie jednego badania 
typu.  
b) układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
c) lekka rozsypywarka kruszywa, 
d) szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy), 
e) samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
f) sprzęt drobny, w tym sprzęt do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych (taczek, 
żelazek, gładzików, łopat, szczotek itp.). 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
4.2.1. Asfalt  

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych [68] wprowadzającej przepisy konwencji ADR i przechowywać w zbiornikach z izolacją 
termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać 
się zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku transportu polimeroasfaltu podlega on przepisom dla 
towarów niebezpiecznych. 
4.2.2. Kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywo powinno być 
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym.  

Kruszywo powinno być składowane na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposób, by 
uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub materiałem, którym utwardzono plac (podłożem). 
4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w 
silosach przystosowanych do składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system  dozowania 
wypełniacza do mieszalnika. 
4.2.4. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo uszkodzeniu.  
4.2.5. Emulsja asfaltowa 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
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rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
4.2.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę  w zależności od postępu robót. Podczas 
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza. Asfalt lany należy przewozić w kotłach termoizolowanych z mieszadłem i cały czas powinien być 
mieszany. Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Czas transportu asfaltu lanego w kotłach, od załadunku do rozładunku nie 
powinien przekraczać: 
- 12 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem drogowym, 
-   8 h przy temperaturze do 230°C asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym. 

 Asfalt lany, nie spełniający ww. warunku nie może być wbudowany.  
 Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 

powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę mineralno-
asfaltową. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
5.2.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej (recepta) 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (MA5, MA8), wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego. 

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:  

 źródło wszystkich zastosowanych materiałów, 

 proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej, 

 punkty graniczne uziarnienia, 

 wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z wymaganiami 
specyfikacji, 

 wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,  

 temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.  
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować 

następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:  
– 35/50:  135°C±5°C, 
– PMB 25/55 – 60: 145°C±5°C.  

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez Inżyniera, 
do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.   

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to 
należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.  

Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz 
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.   

Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta 
laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą 
stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały 
wymagania dotyczące cech fizycznych i wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.  

Akceptacja recepty przez Inżyniera może nastąpić na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 
badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W przypadku kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty 
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy 
zgodnie z wymaganiami Inżyniera próbki wszystkich składników mieszanki. 

Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści do 
produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-
21 [47].  

Wszystkie składniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny być dozowane, w procesie 
produkcji, w ilościach określonych w badaniu Typu.   
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych w pkcie 2.2.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby  mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Zaleca się oddzielnie 
podgrzewać wypełniacz w dodatkowej suszarce. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy 
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najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki MA [64] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 
PMB 25/55-60 

od 200 do 230 
wg wskazań producenta 

 
Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do których jest 

dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze 
asfaltowe zawiera taki środek. 

Temperatura asfaltu lanego nie powinna być większa niż 230°C ze względu na konieczność 
ograniczenia emisji oparów. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialności asfaltu lanego może być wymagane 
zastosowanie dodatków zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego. 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki  mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w 
postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków i ich 
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej 
na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.  
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in. typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe), z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. Wykonawca powinien deklarować przydatność 
wszystkich materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to przez: 

 podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie lub 
aprobacie technicznej), 

 deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu. 
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 

przydatność do przewidywanego celu.   
5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z 
asfaltu lanego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wymagana równość jest określona w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [67]. 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [59] lub PN-EN 14188-2 [60] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

Podłoże, pod warstwę wiążącą nawierzchni mostowej będzie stanowić odpowiednia izolacja spełniająca 
wymagania właściwej STWIORB. 

Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych, jak wpusty, powinny być przed położeniem 
asfaltu lanego pokryte taśmą asfaltową. 
5.5. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do pierwszej produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności 
właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z 
receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę 
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w 
kilku otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.  

Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania 
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłożonej przez Wykonawcę i 
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zatwierdzonej przez Inżyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując 
ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać 
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 
6.   
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [38]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny  

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki 
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [38].  

W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny co 
najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 
– sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy, 
– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do 
wykonania warstwy nawierzchni.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m

2
, a długość co najmniej 50 m i powinny być tak dobrane, 

aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość  
próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem i oceniona pod względem 
zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po 
dwie próbki (rdzenie).  

Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac 
nawierzchniowych objętych danym kontraktem. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 W przypadku układania warstwy ścieralnej z asfaltu lanego nie należy stosować skropienia lepiszczem 
podłoża. Asfalt lany zawiera w składzie dużą  ilość asfaltu co pozwala na uzyskanie dobrego połączenia 
międzywarstwowego. Nie należy również skrapiać izolacji na obiekcie mostowym, stanowiącej podłoże pod 
ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z asfaltu lanego. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.  
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Asfalt lany nie może być układany podczas deszczu oraz na wilgotnym podłożu. Temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w 
wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 
Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz 
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki 
roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

w czasie 24 h przed przystąpieniem 
do robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm +5 +5 

Warstwa ścieralna o grubości< 3 cm +5 +10 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
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 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 W trakcie wykonywania warstwy wiążącej na obiekcie inżynierskim należy zwracać uwagę na 
niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia izolacji. Koło samochodu lub gąsienica rozścielacza może 
wcisnąć pojedyncze, grube ziarno w izolację i je przeciąć. Ponadto nie można dopuszczać do gwałtownego 
hamowania pojazdów samochodowych oraz skręcania kół w miejscu.  

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością. 
Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. 
 Asfalt lany jest mieszanką samozagęszczalną, nie wymaga zagęszczania walcami.  

Do układania warstwy ścieralnej można przystąpić po ostygnięciu warstwy wiążącej do temperatury 
otoczenia. 
5.9. Połączenia technologiczne  

Należy dążyć do minimalizowania ilości połączeń technologicznych w nawierzchni asfaltowej i jeżeli to 
tylko możliwe układania mieszanki jednocześnie na całej szerokości drogi. W przypadku występowania w 
nawierzchni asfaltowej połączeń podłużnych nie powinny one znajdować się w miejscach poruszania się kół („w 
śladzie kół”) oraz w miejscach oznakowania poziomego. Połączenie w nawierzchni powinno być szczelne i tak 
wykonane aby uniemożliwić przenikanie wody do warstw leżących poniżej. Mieszanka powinna być w pełni 
zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane. 

W przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstwy z asfaltu lanego, również połączeń warstwy 
wiążącej i ścieralnej z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi należy wykonywać spoiny. Spoiny 
wykonuje się z materiałów  termoplastycznych,  zgodnych z pktem 2.5.   

Asfalt lany w pobliżu dylatacji na obiekcie mostowym o szerokości ok. 0,5 m może być układany ręcznie, 
ale wówczas zaleca się jego uszorstnienie i zagęszczenie małym walcem, który będzie poruszał się równolegle 
do osi dylatacji.  

Na krawędzi urządzenia dylatacyjnego oraz na krawędzi nawierzchni układanej mechanicznie, na 
grubości przyszłej warstwy ścieralnej, należy nakleić asfaltową taśmę topliwą.   

Przed ułożeniem nawierzchni przy krawężniku na wysokości przyszłej warstwy ścieralnej należy nakleić 
asfaltową taśmę topliwą. Taśmę należy również nakleić na krawędziach różnych urządzeń np. wpustów.  

Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie płyty 
przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co najmniej 0,5 m. Krawędzie 
poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogowej powinny być odcięte piłą. Połączenia 
powinny być uszczelnione asfaltową taśmą topliwą. 
5.10. Krawędzie  

W wypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających nawierzchnię, których 
górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka 
odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna 
być wyższa o 0,5÷1,0 cm. Krawędzie warstw z asfaltu lanego należy zakończyć pionowo. 

Górna krawędź warstwy oraz obie krawędzie w strefie przechyłki powinny być posmarowane gorącym 
asfaltem w ilości 1,5 kg/m

2
 powierzchnie poziome i 4,0 kg/m

2
 powierzchnie pionowe. Powłoka może być 

nanoszona w kilku roboczych przejściach. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby 
krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna 
pozostać nieuszczelniona.  

Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były ułożone jedna 
po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest 
uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości 
co najmniej 10 cm. 
5.11. Wykończenie powierzchni warstwy ścieralnej  

Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak, aby 
została wgnieciona w warstwę przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywać się  maszynowo, a jedynie w 
miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. Niezwiązaną posypkę należy usunąć po 
ostygnięciu warstwy. 
Można stosować jedną z trzech metod uszorstnienia warstwy z asfaltu lanego: 
-metoda A: posypanie gorącej warstwy chłodną posypką z grysu o wymiarze 2/5 otoczonego lepiszczem i 
przywałowanie jej walcem drogowym ogumionym lub stalowym gładkim, 
-metoda B: stosowana do warstw o grubości do 2,5 cm; posypanie gorącej warstwy ciepłym grysem świeżo 
otoczony lepiszczem tak, aby posypka przykleiła się do jej powierzchni; w szczególnych wypadkach dopuszcza 
się przywałowanie posypki walcem drogowym stalowym gładkim o masie do 2 t, przy temperaturze warstwy od 80 
do 120

0
C, 

-metoda C: stosowana do poboczy, ścieków, przeciwspadków; chłodna posypka (z kruszywa drobnego o małej 
zawartości pyłów, otoczonego lepiszczem w ilości zapewniającej sypkość tego kruszywa) jest naniesiona na 
gorącą warstwę i wtarta w jej powierzchnię. 

Zalecana ilość posypki: 
-metoda A: uziarnienie 2,5: od 12 do 15 kg/m

2
, 

-metoda B: uziarnienie 2/4: od 11 do 13 kg/m
2
, 

-metoda C: kruszywo drobne: od 2 do 3 kg/m
2
.  

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Badanie typu   

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [46] 
załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia podanych poniżej sytuacji 
wymagających powtórzenia badania typu należy je ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

Badanie typu powinno zawierać: 
a) informacje ogólne: 

– nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– datę wydania, 
– nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno –asfaltową, 
– określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność, 
– zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości, 

b) informacje o składnikach: 
– każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj, 
– lepiszcze: typ i rodzaj, 
– wypełniacz: źródło i rodzaj, 
– dodatki: źródło i rodzaj, 
– wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Kruszywo 
(PN-EN 13043) 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcję 

Gęstość PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcję 

Lepiszcze (PN-EN 12591, 
PN-EN 13924, PN-EN 
14023) 

Penetracja lub temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1426 [21] lub 
PN-EN 1427 [22] 

1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [50] 1 

Wypełniacz (PN-EN 
13043) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

*)dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [58] 
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
– skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjściowy skład (w 

wypadku walidacji produkcji), 
– wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) PN-EN 12697-1 [31] 
PN-EN 12697-39 [40] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2[32] 1 

Deformacja trwała (powiązana funkcjo-nalnie), dotyczy 
wymaganej wartości maksy-malnego zagłębienia 
trzpienia większej niż 2,5 mm 

PN-EN 12697-20 [36] drobne 
kruszywo 
D≤11,2 mm 

 
1 

Odporność na paliwo (powiązana funkcjonalnie) PN-EN 12697-43 [42] 1 

Odporność na środki odladzające (powiązana 
funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-41 [41] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [46] przy pierwszym wprowadzeniu 
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w wypadku:  

 upływu trzech lat, 

 zmiany złoża kruszywa, 

 zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 

 zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [43], jednej z następujących 
właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na 
ścieranie lub kanciastości kruszywa drobnego, 

 zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m
3
, 

 zmiany rodzaju lepiszcza, 

 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.  
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, 

gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana 
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właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwośc i, to nie jest 
konieczne badanie tej właściwości w ramach badania typu. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Badania dzielą się na: 
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera): 

– dodatkowe, 
– arbitrażowe. 

6.4. Badania Wykonawcy 
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być wykonywane w 
ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21 [47]. 

Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje: 
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw wypełniacza  i 

dodatków),  
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.  
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy  

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. Zakres badań Wykonawcy związany z 
wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [35]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.3), 
– szerokość warstwy, 
– rzędne wysokościowe, 
– ukształtowanie osi w planie, 
– dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych, 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia asfaltu lanego należy  
udokumentować protokołem dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazywać Inżynierowi w każdym dniu 
roboczym.  
6.5. Badania kontrolne Zamawiającego  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje 
się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki 
do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zamawiający lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej placówki. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 
jest następujący:  
- badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 

dodatków). 
Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
- uziarnienie, 
- zawartość lepiszcza, 
- temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
- zagłębienie trzpienia (włącznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania). 
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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Wykonana warstwa: 
- grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
- równość podłużna i poprzeczna, 
- spadki poprzeczne, 
- złącza technologiczne, 
- szerokość warstwy, 
- rzędne wysokościowe, 
- ukształtowanie osi w planie, 
- ocena wizualna warstwy, 
- właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej. 
6.5.1. Badanie materiałów wsadowych 

Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w miejscu 
produkcji  mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i 
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.  
6.5.1.1. Kruszywa i wypełniacz 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być 
mniejsza niż:  

 wypełniacz     2 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 

 kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm  15 kg. 
  Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w pkcie  2.3. i 2.6. 
6.5.1.2. Lepiszcze  

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną 
próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy  zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny 
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

Asfalty powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2. 
6.5.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń  

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać 
kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić 
obawy. 

Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.5. 
6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 
badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że STWIORB lub dokumentacja projektowa 
podają inaczej.  
6.5.2.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 16, w zależności od 
liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 

badań zawartości kruszywa dla MA   

Kruszywo o wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3  
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

≥20 

<0,063 mm[%(m/m) ±4,5 ±3,6 ±3,2 ±2,8 ±2,5 ±2,2 

Od 0,063 mm do 2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

-8    +5 -6,7   +4,7 -5,8   +4,5 -5,1   +4,3 -4,4   +4,1 ±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

-9 +5,0 -7,6  
+5,0 

-6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5  
+5,0 

±5,0 

6.5.2.2. Zawartość lepiszcza  
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 

może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek, w zależności 
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 17). Do wyników badań nie zalicza się badań 
kontrolnych dodatkowych. 
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 

zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 
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Rodzaj 
mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8
a) 

Od 9 do 19
a) 

≥20 

MA ±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,35 ±0,3 ±0,25 

d) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 
6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  

W asfalcie lanym zawierającym asfalt 35/50, oznaczona temperatura mięknienia  wyekstrahowanego 
lepiszcza nie powinna przekroczyć 71°C, a temperatura mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza  PMB 25/55-60 
nie powinna przekraczać 78°C. 
6.5.2.4. Zagłębienie trzpienia (deformacja trwała)  

Zagłębienia trzpienia podczas badania każdej próbki sześciennej, sporządzonej z luźnej mieszanki 
mineralno-asfaltowej nie może przekroczyć wartości deklarowanej o więcej niż: +1,0 mm, - 0,4 mm. 
6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być mniejsza niż 
podano w tablicy 13.   

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na 
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu 
temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku 
dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli 
temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 
należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.  

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 12697-13[35].  

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika 
rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, 
prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 
6.5.4. Wykonania warstwa 

6.5.4.1. Grubość warstwy lub ilość zużytego materiału  
Grubość wykonanej warstwy, oznaczana wg PN-EN 12697-36 [39],  nie może odbiegać od 

projektowanej o więcej niż 10%. Sumaryczny pakiet warstw asfaltowych musi być zachowany zgodnie z 
dokumentacją projektową. Dopuszcza się, przy odbiorze warstwy przez Zamawiającego, pomiar grubości za 
pomocą georadaru GPR. 

Minimalna ilość materiału przypadającego na warstwę mieszanki o grubości 1 cm wynosi 25,0 kg.  
6.5.4.2. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją       ± 0,5% dla 

warstwy wiążącej i  0,2% dla warstwy ścieralnej.  
6.5.4.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy ścieralnej 
 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w prawym śladzie koła każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 
stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI. Zasady wyznaczania oraz 
dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [67]. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 
planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady 
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [67]. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 
odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [67]. 
6.5.4.4. Równość podłużna i poprzeczna warstwy wiążącej  
 Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz 
placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem 
planografu (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły z użyciem łaty 4-metrowej i klina). Zasady 
wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy określono w 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie [67]. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty o długości 2 m i klina, 
umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. 
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 W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy 
wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinien wynosić 2 m. Pomiar 
powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m. 
 Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartości dopuszczalne odchyleń równości poprzecznej przy 
odbiorze warstwy określono w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [67]. 
6.5.4.5. Złącza technologiczne  

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
6.5.4.6. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
6.5.4.7. Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
6.5.4.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
6.5.4.10. Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej  
 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinien 
być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.  
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m

2
, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony 

testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub lub innej wiarygodnej metody równoważnej, jeśli 
dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości 
uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła. Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do 
ruchu oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne 
należy wykonać w śladzie koła. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. Uzyskane wartości 
współczynnika tarcia należy rejestrować z dokładnością do trzech miejsc po przecinku 

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny 
współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Wyniki 
podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna 
być większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m 
należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na 
których nie można wykonać pomiarów z prędkością 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre 
łącznice), do oceny przyjmuje się wyniki pomiarów współczynnika tarcia przy prędkościach pomiarowych 
odpowiednio 60 i 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni są określone w rozporządzeniu 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [67]. 
6.6. Częstotliwość wykonywania badań      

Jeżeli STWIORB ani dokumentacja projektowa nie określają inaczej, badania Wykonawcy i badania 
kontrolne  Zamawiającego należy prowadzić z częstotliwością podaną w tablicy 18. 
Tablica 18. Częstotliwość badań kontrolnych 

 
 Badana cecha 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

Badania kontrolne Wykonawcy Badania kontrolne 
Zamawiającego 

M
a

te
ri
a

ły
 

Wypełniacz i kruszywa 

wg zakładowej kontroli produkcji 
zgodnie z normą PN-EN 13108-

21[47] 

Obligatoryjnie przed 
przystąpieniem do robót przy 
akceptacji badania typu mma, 
w trakcie wykonywania robót z 
częstotliwością ustaloną przez 
Zamawiającego, w uzgodnieniu 
z Inżynierem. 

Lepiszcza 

Dodatki i pozostałe materiały 

M
ie

s
z
a
n

k
a
 

m
in

e
ra

ln
o

-

a
s
fa

lt
o

w
a
 Uziarnienie, 

wg zakładowej kontroli produkcji 
zgodnie z normą PN-EN 13108-

21[47] 

Z częstotliwością ustaloną 
przez Zamawiającego, w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego, 

Temperatura mięknienia 
odzyskanego lepiszcza, 
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Zagłębienie trzpienia 
(deformacja trwała) 

W
a

ru
n
k
i 
te

c
h
n

o
lo

g
ic

z
n
e
 

Temperatura powietrza co najmniej 3 razy dziennie: 
przed przystąpieniem do robót 
oraz podczas ich realizacji w 
okresach równomiernie 
rozłożonych w planowanym 
okresie realizacji dziennej działki 
roboczej 

W trakcie robót podczas 
każdego pobrania mieszan-ki 
mineralno-asfaltowej 

Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Każdy rozładunek mie-szanki z 
samochodu transportowego do 
zasob-nika rozściełacza 

W trakcie robót podczas 
każdego pobrania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Każdy rozładunek mie-szanki z 
samochodu transportowego do 
zasob-nika rozściełacza 

- 

W
y
k
o
n

a
n
a

 w
a

rs
tw

a
 

Grubość wykonywanej 
warstwy 

co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy)* 

Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji 
projektowej

2)
 

Połączenia międzywarstwowe Jedna próbka na 500 mb jednorazowo wbudowywanej szerokości* 

Równość poprzeczna 
warstwy 

Wg pktu 6.5.4.3.1 

Równość podłużna warstwy Wg pktu 6.5.4.3.1 

Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z 
przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej 

10 razy na 1 km każdej jezdni 

Rzędne wysokościowe 
warstwy

1)
 

Pomiar rzędnych niwelacji 
podłużnej  i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

co 10 m na prostych i co 10 m 
na osi podłużnej i krawędziach, 

Ukształtowanie osi w planie 
1) 

2)
 

Współrzędne osi ze skokiem 
według dokumentacji projektowej 

co 100 m 

Ocena wizualna 
jednorodności powierzchni 
warstwy 

Ocena ciągła 

Ocena wizualna jakości 
wykonania złączy pod-
łużnych i poprzecznych, 
krawędzi i obramowania 
warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi 

Właściwości 
przeciwpoślizgowe warstwy 
ścieralnej 

nie rzadziej niż co 50 m 

*
 
w przypadku badań kontrolnych Zamawiającego częstotliwość zalecana (w uzasadnionych przypadkach może 

ulec zmianie na wniosek Inżyniera i Zamawiającego),
  

1) 
wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inżyniera. W 

przypadku autostrad i dróg ekspresowych należy wykonać siatkę geodezyjną 10×10m, ze sprawdzeniem 
rzędnych osi jezdni i obu krawędzi, zgodnie z Dz.U. 43 z 02.03.1999, załącznik 6, 
2) 

dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 20 m. 
6.7. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie 
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego 
odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.8. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
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 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z asfaltu lanego (MA). 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB                           i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy ścieralnej lub wiążącej z asfaltu lanego (MA) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie mieszanki asfaltu lanego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. Przepisy związane 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
STWIORB) 
 

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

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

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszyw 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

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

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
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Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 
18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
19. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

20. PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 

21. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
24. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
25. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
26. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
27. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 
28. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą 

próżniowej kapilary 
29. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 

1: Metoda destylacji 
30. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
31. PN-EN 12607-3 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
33. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

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

36. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 20: Badanie twardości (penetracji) na 
próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY) 

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

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

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

40. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
metodą spalania 

41. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 
oblodzeniu 

42. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

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

44. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania – Część 4: Mieszanka HRA 
45. PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 6: Asfalt lany 
46. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
47. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 

kontrola produkcji 
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48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

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

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

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych 
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – metoda z duktylometrem 

55. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
56. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
 

57. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

57a. PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – Poprawka do 
Polskiej Normy 

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

58a. PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-
04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami – Poprawka do Polskiej Normy 

59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne i katalogi 

63. WT-1 2014 Kruszywa. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych – Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 25 września 2014 r. 

64. WT-2 2016 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, IBDiM, Warszawa 

2009 
66. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
10.4. Inne dokumenty 

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

68. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z późniejszymi zmianami) 
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M.15.03.04 Nawierzchnia na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy niniejsza STWiORB obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie i odbiór 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni chodników odpornego na ścieranie stanowiącego równocześnie 
nawierzchnie chodników. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00. 
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu odporne na ścieranie - zabezpieczenie betonu przed korozja poprzez 

ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcje 
charakteryzujące się równocześnie odpornością na ścieranie. 
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu 

substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę 
charakteryzujące się równocześnie odpornością na ścieranie. 
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami uszczelniającymi 

jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 

odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakładane na odpowiednio przygotowane podłoże 

betonowe techniką murarską lub natryskową. 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy określonej 

temperaturze powietrza i wilgotności. 
Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1 . Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Nawierzchnia 

Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu. Musi 
nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po utwardzeniu winien posiadać następujące 
cechy: 

 gęstość około 1,2 kg/dm3, 

 graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 30%, 

 naprężenie rozciągające - ponad 6MPa, 

 twardość wg. Shore A>90 

 mieć odporność na wpływy atmosferyczne (deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV)    

 odporność na działanie środków odladzających,  

 właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60
0
C 
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Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,3 mm do warstwy szpachli i 0,4-0,7 
mm do warstwy nawierzchni. Całkowita grubość warstw nawierzchni powinna wynosi niemniej niż 5 mm. 
Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania nawierzchni opracowanej 
przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport materiałów chemicznych należy prowadzić w szczelnych, oryginalnych opakowaniach zabezpieczonych 
przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie  warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB . 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Powłoki izolacyjno-nawierzchniowe układa się na podłożu betonowym pozbawionym mleczka cementowego, 
luźnych nie związanych składników, odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim. Usuwanie 
mleczka cementowego z powierzchni betonu należy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie. Oczyszczoną 
powierzchnię odpyla się odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem.  
Kryteria oceny jakości podłoża betonowego są następujące : 

 wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 
powinna wynosić: 

o wartość średnia 1,5 MPa; 
o wartość minimalna 1,0 MPa. 

 podłoże suche – beton w stanie powietrzno suchym, bez śladów wilgoci i zaciemnień, o wilgotności < 4 
%, (chyba że w systemie są materiały gruntujące na wilgotny lub świeży beton), 

 podłoże czyste – powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych 
zanieczyszczeń w ocenie wizualnej, 

 podłoże gładkie – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie przekraczają ± 1,0 mm, 

 szorstkość podłoża badana wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm. 

 temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
o dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie 

niższa niż + 5ºC, lecz nie wyższa niż + 25ºC; 
o dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8ºC (temperatura podłoża musi 

być równocześnie wyższa o 3ºC od punktu rosy) i nie wyższa niż +25ºC. 
Nierówności podłoża przekraczające podane wartości dopuszczalne należy naprawiać zaprawami PC lub PCC. 
Rysy występujące w podłożu należy wypełniać w sposób uzgodniony z Inżynierem. Podłoże po przygotowaniu 
podlega odbiorowi Inżyniera z wpisem do dziennika budowy. W pierwszym etapie podłoże należy zagruntować 
środkami firmowymi na bazie żywic. Lepszą metodą jest szpachlowanie podłoża żywicą gruntującą z dodatkiem 
kruszywa kwarcowego 0,1 do 0,3 mm. 
Wykonawca winien uzyskać od producentów zastosowanych preparatów „Wytycznych stosowania” i zobowiązany 
jest do przestrzegania zasad prowadzenia robót podanych w tych Wytycznych. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być nadzorowane przez 
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac wydane przez 
instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 
Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny 
wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwien, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić te 
powierzchnie przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że "Wytyczne 
stosowania" materiału stanowią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5ºC i przegrzaniem 
powyżej 25ºC. 
5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i 
składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5ºC i wyższych niż +25ºC. 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować 
skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie 
wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i 
poddać utylizacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku 
materiałów nanoszonych metoda natryskową. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Zasady ogólne 

 Przeprowadzenie wszystkich badan materiałów i jakości robót wynikających z ustaleń niniejszej 
STWiORB.  

 Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badan z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej STWiORB. 

6.2.2. Kontrola materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty 
materiałów. Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
6.2.3. Kontrola przygotowania podłoża 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badan podłoża. 
6.2.4. Kontrola wykonanych robót 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 

 wytrzymałości podłoża na odrywanie metoda określoną "pull-off", przy średnicy krążka próbnego 
Ø50mm, przy minimum 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814); 

 wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metoda określoną "pull off", przy 
średnicy krążka próbnego Ø50mm, przy minimum 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814); 

 grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metoda "pull off". 
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi niniejszej STWiORB. Należy stosować się do wymagań 
zawartych w Dz.U. z 2000 roku Nr 63 poz. 735 oraz w Aprobatach Technicznych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zabezpieczenia powierzchni 

chodników. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorowi podlegają: 

 roboty ulęgające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (przygotowanie 
podłoża); 

 roboty po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy), 
Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania robót określonego 
rodzaju, zgodnie z zakresem podanym w Dokumentacjach Projektowych, wymaganiami zawartymi w STWiORB 
oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawa odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacjach Projektowych i niniejszej STWiORB. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  

 zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót; 

 użycie urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy 
odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie; 

 przygotowanie podłoża; 

 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni chodników i jego pielęgnacja; 

 zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem środowiska; 

 wykonanie wymaganych badan; 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
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10.1. Normy 

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

10.2 Przepisy związane 

Katalog Detali Mostowych – GDDKiA, 2002r 
Dz. U. z 2000 roku Nr 63, poz. 735 
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M.16.00.00 ELEMENTY ODWODNIENIA 
M.16.01.00 Odwodnienie pomostu 
M.16.01.02 Wpusty mostowe żeliwne 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem i montażem żeliwnych wpustów mostowych. 
W zakres robót wchodzą  : 

 zakup i dostarczenie na budowę, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż wpustu 

 wypełnienie spoin. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Wpusty mostowe żeliwne 

Stosuje się wpusty żeliwne odwodnienia odprowadzające wodę z nawierzchni i izolacji: 

 do wbudowania w pomost, z koszem osadowym, z odpływem dolnym DN 160, o przekroju kratki 
ściekowej min. 500 cm

2
 

2.3. Materiały zalewowe i uszczelniające 

Spoiny można zalewać lub wypełniać : 

 taśmę bitumiczną uszczelniającą, 

 asfalt lany 

 bitumiczną masą zalewową. 
Uszczelnienia należy wykonać z materiałów trwale plastycznych zdolnych do przenoszenia dużych odkształceń, 
dobrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Wpusty można przewozić dowolnymi środkami transportu. Powinny być one ułożone na paletach, poziomo, 
długością w kierunku jazdy. Powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem przez spięcie taśmami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Montaż elementów odwodnienia winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu 
szczególnej dokładności i staranności wykonania. Wpusty należy osądzać na rzędnej określonej w Dokumentacji 
Projektowej z tolerancją +/-3 mm. Sposób osadzania elementów w betonie wg. instrukcji producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego: 
− projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejsza STWiORB, 
− program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót 
objętych niniejsza STWiORB, 
− projekt osłon chroniących użytkowników ruchu podczas wykonywania robót objętych niniejsza STWiORB wraz z 
określeniem sposobu ich późniejszej rozbiórki, 
− instrukcje montażu wpustów, 
− rysunki robocze elementów pomocniczych (zabezpieczenie wpustów na czas układania nawierzchni). 
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Zakres badań podczas kontroli Robót 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 Sprawdzenie materiałów, 

 Sprawdzenie kompletności wpustu, 

 Sprawdzenie prawidłowości zabudowania wpustu mostowego. 

 Sprawdzenie poprawności całego odwodnienia. 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia 
z Dokumentacja Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio stwierdzając zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w Aprobacie 
Technicznej IBDiM. 
6.2.3. Sprawdzenie kompletności wpustu, 

Sprawdzenie wpustów polega na porównaniu ich konstrukcji z Dokumentacją Projektową oraz niwelacyjnym i 
sytuacyjnym sprawdzeniu położenia poszczególnych wpustów. Badania należy wykonać za pomocą niwelatora, 
taśmy stalowej, oględzin zewnętrznych oraz próby wodnej polegającej na wylaniu wody na jezdnię. 
6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zabudowania wpustu mostowego 

 wizualna ocena jakości robót, 

 sprawdzenie szczelności zalania spoin, 

 sprawdzenie prostoliniowości ułożenia, 

 niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia, odchyłka spadku niwelety nie 
powinna być większa niż 0,2 %. 

6.2.5. Sprawdzenie poprawności całego odwodnienia. 

Sprawdzenie sprawności całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z płyty 
pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur spustowych 
oraz sączków odwadniających. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża 
konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju nośnego. 
Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badań daje podstawy do nieodebrania całości 
robót objętych niniejszą Specyfikacją. W takim przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i 
całość przedstawić do ponownego badania.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka (1szt.) osadzonego i odebranego wpustu na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
8.2. Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają: 

 element składowe odwodnienia 
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 prawidłowość osadzenia wpustów 
8.3. Odbiory końcowe 

Odbiorowi końcowemu podlega sprawność całego systemu odwodnienia sprawdzona wg. pkt. 6 nin iejszej 
STWiORB. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z 
odbioru końcowego sporządza się protokół. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia  

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  

 zakup i dostarczenie na budowę wpustów oraz innych niezbędnych czynników produkcji,  

 wykonanie niezbędnych prac pomiarowych i badań, 

 montaż wpustów wraz z uszczelnieniem masą zalewową i wykonaniem warstwy filtracyjnej wokół 
wpustu, ułożenie taśmy uszczelniającej itp., 

 zabezpieczenie wpustów na czas układania nawierzchni, 

 uprzątnięcie miejsca robót wraz z wywozem i utylizacją zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci. 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-91/S –10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Katalog Detali Mostowych – GDDKiA, 2002 r. 
[2] Instrukcja Producenta wpustów 
[3] Aprobata Techniczna 
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M.16.01.03 Kolektor odwadniający 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
kolektora odwodnienia jako odprowadzenie wody opadowej z obiektu mostowego. 
 Omawiane odprowadzenie zaczyna się od rur wpustowych zamontowanych w ustroju niosącym danego 
obiektu mostowego a kończy się na włączeniu do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej drogi DWR.  
W zakres robót wchodzi: 

 wykonanie i montaż rur odwadniających wraz z łącznikami sprowadzającymi wodę z wpustów 
ściekowych do odbiornika, 

 wbudowanie kompensatorów o parametrach adekwatnych do przewidywanych przemieszczeń, 

 wykonanie podwieszeń rur odwadniających zarówno do konstrukcji niosącej jak i do podpór, 

 wbudowanie czyszczaków, 

 montaż rur osłonowych jeżeli wymagane jest przeprowadzanie rury odwadniającej przez elementy 
konstrukcyjne lub w gruncie, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB 
DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB, i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 2 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Rury spustowe i kształtki 

Należy stosować rury oraz łączniki i kształtki wykonane z HDPE lub PP barwionego w masie. Rury średnicy DN 
200 mm. Rury należy łączyć za pomocą łączników systemowych. 
Powyższe materiały powinny odpowiadać normom: 

 PN-87/C-89004 Wyroby z tworzyw termoplastycznych, 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych, 

 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary, 

 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
Wymagane jest uzyskanie atestu od producenta dla stosowanych rur i kształtek oraz akceptacja Inżyniera. 

Odwodnieniowy system rurowy musi przewidywać możliwość bocznych włączeń wpustów mostowych 
oraz sączków za pomocą odpowiednich, szczelnych kształtek. 

W miejscach połączeń odcinków pionowych z poziomymi należy zastosować czyszczaki. W rejonie 
dylatacji ustroju niosącego należy zabezpieczyć możliwość prawidłowej pracy kolektora poprzez zastosowanie 
kompensatorów.  

Rury kolektora i podejść, kształtki, łączniki, uszczelki powinny należeć do jednego systemu, dla którego 
Wykonawca przedstawi ważną Aprobatę Techniczną. 
2.3 Elementy stalowe mocujące 

Mocowanie rur odwodnienia realizuje się przy pomocy stalowego systemu mocującego. Elementy stalowe tego 
systemu powinny być zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej poprzez ich cynkowanie wg PN-EN ISO 
1461:2000. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Roboty montażowe powinny być przeprowadzone 
ręcznie. 
4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
4.2. Transport rur 

Rury powinny być transportowane w opakowaniu producenta (np. pojemniki siatkowe, palety z nadstawkami, 
wiązki itp.). Na czas transportu rury należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Składowanie materiałów 

Rury kanalizacyjne powinny być przechowywane warstwami w stosach do wysokości 1,5 m. Kształtki należy 
przechowywać na paletach z nadstawkami lub w pojemnikach siatkowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
Montaż rur kolektora winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu szczególnej 
dokładności i staranności wykonania.  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie i na 
koszt własny projektu wykonawczego odwodnienia, zawierającego: 

 rysunki robocze, 

 projekt organizacji wraz z harmonogramem uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Powyższe opracowania projektowe podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Projekt Organizacji Robót 
W projekcie organizacji robót należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia: 

 metoda montażu, 

 pomosty i podesty robocze umożliwiające montaż, 

 bezpieczeństwo i higiena pracy, 

 bezpieczeństwo użytkowników ruchu na obiekcie i pod nim w trakcie prowadzenia robót. 
5.2.2. Rysunki robocze 
W projekcie wykonawczym należy rozwiązać w szczególności następujące zagadnienia: 

 szczegółowe opracowanie sposobu łączenia rur, dobór kompensatora oraz przejścia kolektora przez 
konstrukcję poprzecznic, przyczółka, umiejscowienie czyszczaków. 

 rysunki robocze konstrukcji stalowych mocujących rury wraz z ich kotwieniem do konstrukcji, 

 dobór zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych 
5.2.3. Montaż i zamocowanie rur kolektora odwodnienia obiektów mostowych 
Roboty wykonywać należy zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Rysunkami roboczymi oraz Projektem 
organizacji robót. 
Połączenie wpustu mostowego z rurą odwadniająca powinno zapewniać pełna szczelność. Odcinek połączenia 
wpustu z kolektorem odwodnienia powinien zachowywać spadek nie mniejszy niż 5%. W przypadku potrzeby 
przeprowadzenia rury przez elementy konstrukcyjne, należy zamontować rurę osłonowa o większej średnicy, 
umożliwiająca konserwacje, a w razie konieczności, łatwa wymianę elementów systemu odwodnienia. 
Połączenie sączków z rurą odwadniającą powinno odbywać się za pośrednictwem odpowiedniej kształtki. Jeżeli 
miejsce połączenia odbywa się poza punktem stałym, należy zapewnić możliwość przemieszczenia złącza. 
Rury odwadniające należy mocować uchwytami zapewniającymi trwałość i niezmienność położenia rur w 
stosunku do konstrukcji. Rozstaw uchwytów powinien być adekwatny do średnicy rury, jej sztywności i nośności 
zawiesia lecz nie większy niż co 3 m. Rury mocować zawsze na ich końcach i pod kolankami. 
W rurach powinny znajdować się czyszczaki, osadniki i kompensatory. Ich rozmieszczenie będzie określone w 
projekcie odwodnienia dostarczonym przez Wykonawcę.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robót 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i rysunkami roboczymi, 

 sprawdzenie materiałów, 

 sprawdzenie rur odwadniających wraz z ich mocowaniem, 

 sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Wyniki badan 
musza być zapisane w Dzienniku Budowy i zaakceptowane przez Inżyniera. 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów z 
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio stwierdzając zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Aprobaty Technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami 
podanymi w p.2 niniejszej Specyfikacji. 
Przewidziane do zamontowania rury i kształtki poddaje się ocenie wizualnej pod katem wyglądu powierzchni 
zewnętrznych, które powinny być gładkie, jednorodne pod względem barwy, bez wtrąceń ciał obcych, pęknięć, 
rys, pęcherzy lub innych uszkodzeń. Końce rur powinny być obcięte pod katem prostym. Stalowe elementy 
systemu mocującego powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie wg p.2. 
6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienie rur 
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Sprawdzenie prawidłowości zamocowań i uszczelnienia rur obejmuje kontrolę trwałości mocowania rur do 
konstrukcji, prawidłowości połączeń rur wg. wymogów niniejszej STWiORB oraz drożność systemu odwodnienia. 
Po zakończeniu robót sprawdza się szczelność wbudowanego systemu odwadniającego na podstawie 
szczegółowego przeglądu systemu odwadniającego na podstawie szczegółowego przeglądu dokonanego w 
trakcie intensywnych opadów atmosferycznych lub przeprowadzonej próby wodnej. 
Sprawdzenie rur odwadniających obejmuje kontrolę tolerancji ustawienia, trwałości mocowania do konstrukcji i 
prawidłowości połączeń wg niniejszej Specyfikacji oraz drożność rur. Sprawdzenie sprawności działania całego 
odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z płyty pomostu w całości jest odprowadzona 
przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur odwadniających czy sączków. Należy sprawdzić, 
czy odprowadzana z nawierzchni woda nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego, czy nie 
zagraża konstrukcji obiektu.  
Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania całości 
robót objętych niniejszą Specyfikacja. W takim przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i 
całość przedstawić do ponownego badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1m (metr) zamontowanych i odebranych rur odwodnia ustroju niosącego, wbudowanych 
pionowo, ukośnie lub poziomo wraz z przynależnymi podwieszeniami, kompensatorami i czyszczakami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom częściowym w trakcie prowadzenia robót. 
Jeżeli badania wymienione w pkt. 6 dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić 
wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a 
po poprawieniu przedstawić do ponownego badania. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania i zamocowania rur kolektora obejmuje: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie projektu wykonawczego odwodnienia, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

 przygotowanie do montażu, 

 wyposażenie kolektora w czyszczaki, osadniki i kompensatory; 

 montaż kolektora wraz z rurami łączącymi z wpustami mostowymi oraz  z uszczelnieniem połączeń rur, 

 mocowanie rur do konstrukcji, 

 uszczelnienie przejść rur kolektora w konstrukcji poprzecznicy,  

 wykonanie wylotu kolektora do rowu, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów do podwieszenia rur, 

 wykonanie próby wodnej, 

 wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-87/C-89004  Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie 
PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
BN-74/6366-03  Rury polietylenowe typ 50. Wymiary 
BN-74/6366-04  Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne 
PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie 

jednostkowe) - Wymagania i badania 
PN-H-84020  Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-N-03010   Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek 
PN-N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza wg oceny alternatywnej. Plany 

badania. 
10.2. Inne dokumenty 

Zalecenia  dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektów mostowych, IBDiM 1998 r. 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.16.01.04. Sączki odwadniające izolację płyty pomostowej 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
sączków odwadniających izolacje ustroju niosącego. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacja i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Sączki powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, być odporne na zakres temperatury od -35ºC do 230ºC.. 
Rura odpływowa PVC wg PN-87/C-89004 o długości dostosowanej do grubości płyty konstrukcji. Warstwa 
filtracyjna z grysu bazaltowego otoczonego kompozytem epoksydowym. 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Montaż sączków winien przebiegać zgodnie z 
Dokumentacja Projektowana przy zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania. Sposób 
osadzania i wytyczne montażu sączków ujęte są w karcie ODW11 Katalogu Detali Mostowych. 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Rurki sączków można montować przed betonowaniem konstrukcji, mocując je do zbrojenia bądź umieszczając w 
wywierconych otworach w konstrukcji, w miejscach określonych wg rysunków roboczych opracowanych przez 
Wykonawcę. Lejki sączków powinny być przyklejane do konstrukcji przy użyciu klejów na bazie żywicy 
epoksydowej. 
Sączki montować na całej długości obiektów; 

 po obu stronach konstrukcji nośnej dla obiektów mających spadek dwustronny, 

 po jednej, niższej stronie w przypadku spadku jednostronnego. 
Rozstaw sączków powinien być tak dobrany aby nie dopuścić do spływu wody na jezdnie pod obiektem lub 
zalewania elementów konstrukcji obiektu. W przypadku konieczności montażu sączków w miejscach, gdzie takie 
zagrożenie istnieje, należy sprowadzić wodę do kolektora odwadniającego. Montaż sączków odwadniających 
należy przeprowadzić szczególnie starannie zapewniając ich zagłębienie co najmniej 5mm poniżej górnej 
powierzchni płyty pomostu, przy czym należy zapewnić łagodne przejście z poziomu płyty na poziom krawędzi 
lejka spustowego. W przypadku zastosowania systemu odwodnienia pomostu z użyciem drenów płaskich, należy 
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w sitku sączka wyciąć otwory do przepuszczenia przez nie końcówek drenów. Osadzenie sączków nie może 
powodować zamakania konstrukcji obiektu. W przypadku gdy sączki występują nad rurami odwadniającymi 
należy je do nich podłączyć.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Następujące elementy podlegają kontroli: 

 lokalizacja sączków, 

 sposób instalacji sączków, 

 działanie sączka i jego efektywność, 

 gdy zastosowano geodrenaż, zdolność transportu wody przez geodreny do sączków i na zewnętrz 
konstrukcji. 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do nieodebrania całości 
robót objętych niniejsza Specyfikacja. W takim przypadku należy, wymienić wadliwe elementy, usunąć usterki i 
całość przedstawić do ponownego badania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka (szt.) wbudowanego i odebranego sączka o długości rury odpływowej 
dostosowanej do grubości płyty pomostowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór robót przeprowadza się w oparciu o pozytywne wyniki badan wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji oraz 
zgodność z Dokumentacja Projektowa i Katalogiem Detali Mostowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 

 koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 

 koszt wykonania urządzeń pomocniczych i pomostów roboczych wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

 koszt zabiegów związanych z zapewnieniem bezpieczeńsntwa użytkowników ruchu, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 przygotowanie (oczyszczenie) otworów w konstrukcji, ewentualne wiercenie otworów w przypadku 
montażu sączków po zabetonowaniu płyty, 

 zamontowanie rurki odwadniającej i sączka, 

 ewentualne uszczelnienie masą zalewową, 

 wykonanie warstwy filtracyjnej z grysu, 

 wszelkie pozostałe prace i materiały pomocnicze dla wykonania sączka zgodnie z Katalogiem Detali 
Mostowych, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 koszty badan i pomiarów. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-87/C-89004   Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie 
[2] PN-93/C-89218   Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
10.2. Inne 

Katalog Detali Mostowych 
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M.16.01.06. Drenaż izolacji płyty pomostu 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu drenażu na płycie pomostu 
obiektów mostowych. Zakres Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz STWiORB 
DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Dren prefabrykowany 
Należy zastosować dreny z tworzywa owinięte włóknina poliestrową 
Dren składa się z dwóch elementów: 

 Szkieletu o specjalnie zaprojektowanym i opatentowanym kształcie, wykonany z polietylenu o wysokiej 
gęstości (HDPE) metodą kształtowania termicznego, 

 Grubego filtru owijającego szkielet, wykonanego z włókniny poliestrowej o gramaturze 150g/m
3
 

Wymagania dla drenu zestawiono w tablicy nr 1. 
 

L.p. Właściwości Jednostki Wymagania Metoda badania wg 

1 Odporność na wysoką temperaturę 
0
C ≥190 

Procedura IBDiM  Nr 
PB-TM-23 

2 Wytrzymałość na ściskanie kPa ≥750 
Procedura IBDiM     

Nr PB-TM-23 

 
Wykonawca przedstawi aktualne w chwili stosowania Aprobaty Techniczne. Dopuszcza się stosowanie innych 
materiałów, o ile spełniają warunki STWiORB oraz mają pozytywną opinię IBDiM, potwierdzoną jednym z 
powyższych dokumentów. 
2.2.2. Dren kompozytowy z grysu 
Zestaw materiałów zawiera: 

 grys bazaltowy, 

 dwuskładnikowa kompozycje epoksydowa do wykonania masy otaczajacej grys, 
Do wykonania drenu należy stosować grys bazaltowy o uziarnieniu: 

 dla warstwy wiążącej o grubości mniejszej bądź równej 5cm - frakcja 8/12.8, 

 dla warstwy wiążącej o grubości powyżej 5cm - frakcja 16/20. 
Do formowania warstwy ochronnej drenu należy stosować listwy drewniane o sumarycznej grubości 
warstwy wiążącej i szerokości 150mm. 
2.3. Składowanie materiałów 

Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniżenia ich jakości. Dreny 
należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych.  
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych Robót i bezpieczeństwa 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Roboty montażowe powinny być 
przeprowadzone ręcznie. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie powodować obniżenia 
jakości materiałów oraz zgodnie z zaleceniami producentów. Materiały powinny być przewożone w warunkach 
zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
opakowań.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. Montaż 
sączków odwodnienia izolacji powinien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu 
szczególnej dokładności i staranności wykonania. 
5.2. Wykonanie odwodnienia izolacji – dren kompozytowy z grysu 

Montaż drenów winien przebiegać przy zachowaniu szczególnej dokładności i staranności wykonania zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa i zachowaniem wytycznych ujętych w karcie ODW13 Katalogu Detali Mostowych. 
5.2.1. Formowanie drenu 
Formowanie kształtu drenu odbywa sie na etapie układania warstwy wiążącej na obiekcie. W tym celu, na 
początku prac, w oparciu o Dokumentacje Projektowa, trasuje sie przebieg drenów na płycie pomostowej a 
następnie przy pomocy listew, na całej wysokości warstwy wiążącej, formuje sie koryto o szerokości 150mm. Po 
wykonaniu warstwy wiążącej koryto zostanie wypełnione masa drenażową. 
5.2.2. Przygotowanie masy do otoczenia grysu 
Do otoczenia grysu należy stosować żywice epoksydowe, przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Należy przewidzieć przygotowanie 1 części objętościowej żywicy na 50 części objętościowych grysu. 
5.2.3 Otaczanie grysu 
Grys należy otaczać w metalowym pojemniku w następującej kolejności: 

 odsypać do odrębnego naczynia około 1kg grysu, a pozostała cześć wsypać do pojemnika, 

 wlać przygotowana wcześniej masę epoksydowa do pojemnika rozprowadzając ją na całej 
powierzchni grysu, 

 do naczynia po masie epoksydowej wsypać uprzednio odsypaną porcje grysu i dokładnie 
wymieszać usuwając w ten sposób pozostała na ściankach naczynia masę epoksydowa, 

 zawartość grysu w pojemniku mieszać prętem stalowym  Ø10mm tak długo, aż wszystkie ziarna 
zostaną całkowicie pokryte masa epoksydowa. 

5.2.4 Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji 
Prace należy prowadzić w następującej kolejności: 

 usunąć listwy kształtujące koryto drenu, 

 dokładnie odpylić pasmo powierzchni hydroizolacji w korycie drenu, 

 otoczony grys wsypywać w przygotowane koryto za pomocą wąskiej szufelki tak, aby masa 
drenażowa nieco wystawała powyżej powierzchni warstwy wiążącej. Po całkowitym wypełnieniu 
przestrzeni koryta grysem, należy go zagęścić przez lekkie uklepanie packa drewniana. Nadmiar 
ziaren żebrać do pojemnika. 

5.2.5 Warunki wykonywania drenu 
Wykonanie drenu na obiekcie może być prowadzone tylko przy bezdeszczowej pogodzie i suchym podłożu. 
Warstwę ścieralną nawierzchni układać po osiągnięciu przez żywice 80% wytrzymałości. 
 
5.2.6. Warunki prowadzenia prac 
Składniki kompozycji epoksydowej nie są zaliczone do środków silnie toksycznych. Jednak u niektórych osób 
dłuższy kontakt z nimi może spowodować podrażnienie skóry lub dróg oddechowych. Dlatego też wszelkie prace 
związane z przygotowaniem kompozycji, otaczaniem grysu lub jego układaniem należy wykonywać w rękawicach 
ochronnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierającego: 

 projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejszą STWiORB, 

 program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas 
wykonywania robót objętych niniejsza STWiORB, 

 instrukcje montażu drenów, 

 rysunki robocze elementów pomocniczych, 
Dla sporządzonego w wyżej wymienionym zakresie PZJ Wykonawca musi uzyskać akceptacje Inżyniera 
5.3. Wykonanie odwodnienia izolacji – dren prefabrykowany 

Dreny należy rozmieścić na powierzchni izolacji ustroju nośnego zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 Ułożenie drenu polega na rozwinięciu go wzdłuż przewidywanej projektem linii i zaznaczeniu na drenie 
lokalizacji urządzeń odwadniających, takich jak sączki czy wpusty. Długość poszczególnych odcinków drenów 
może być równa wielokrotności odległości pomiędzy sączkami lub odległości pomiędzy sączkami. W pierwszym 
przypadku należy wyciąć dolną powierzchnię filtru poliestrowego nad sączkiem a dren przeprowadzić w sposób 
ciągły do następnego sączka. W drugim przypadku dren powinien być o ok. 10-15 cm dłuższy od odległości 
pomiędzy sączkami. Końcowy odcinek drenu należy zagiąć i umocować wewnątrz sączka. Dren powinien być co 
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kilka metrów przyklejany do podłoża za pomocą środków stosowanych do klejenia izolacji: roztwór asfaltowy, 
środek gruntujący do podłoża, lepik. 
 Dren powinien być układany bezpośrednio przed ułożeniem pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej 
w celu uniemożliwienia przedostania się do wnętrza drenu cząstek gruntu należy odciąć około 10 cm 
początkowych odcinków szkieletu, filtr poliestrowy odgiąć, zawinąć i przykleić do dolnej powierzchni drenu. 
Łączenie podłużne poszczególnych odcinków drenu polega na wycięciu ok. 10 cm szkieletu, nasadzeniu jednego 
odcinka szkieletu na drugi na długości ok. 3 cm i nasunięciu filtra pozostałego po wyciętym odcinku szkieletu na 
drugi z łączonych elementów. Minimalna grubość warstw bitumicznych ułożonych w drenie powinna wynosić 4cm.  
W czasie wykonywanie prac należy chronić dreny przed przypadkowym zanieczyszczeniem tłuszczem lub 
produktami ropopochodnymi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli Robót 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i KDM, 

 sprawdzenie materiałów, 
6.3. Badania techniczne 

Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego Robót. 
6.4. Opis badań 

6.4.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i KDM polega na porównaniu wykonanych elementów 
odwodnienia z Dokumentacją Projektową i KDM oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 
6.4.2 Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji. 
6.5. Zgodność wykonanych Robót z wymaganiami 

Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą dodatni wynik, wykonane Roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość Robót odbieranych lub ich część należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić 
wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami Roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, 
a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania i odbioru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru jest 1 m (metr) długości wykonanego i odebraego: 

 drenu prefabrykowanego, 

 drenu kompozytowego z grysu, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie świadectw jakości materiałów, wyniku pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
8.2. Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają: 

 materiały do konstrukcji drenażu podłużnego, 

 prawidłowość wykonania drenu podłużnego, odcinającego przy dylatacjach i przy krawężnikach, 

 prawidłowość zabezpieczenia drenów przed dewastacją rozściełaczem i samochodami w czasie 
układania warstwy wiążącej. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega sprawność całego systemu odwodnienia izolacji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania drenu prefabrykowanego obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii, 

 ułożenie drenów wzdłuż linii przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 

 przymocowanie drenów do izolacji, 

 podłączenie drenów do wpustów, 

 wykonanie drenów poprzecznych wraz z ich włączeniem do drenów podłużnych, 
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 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie badań przewidzianych w Specyfikacji. 

 wykonanie próby wodnej, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
[2] PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
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M.19.00.00 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 
M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
w ramach zadania: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy ułożeniu krawężnika kamiennego na obiektach 
mostowych w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową.. 
W zakres robót wchodzą  : 

 zakup i dostarczenie na budowę, 

 przygotowanie podłoża, 

 ustawienie krawężników na podlewce 

 wypełnienie spoin. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Krawężniki mostowe kamienne 

Należy zastosować krawężniki mostowe rodzaj A, klasy I wg PN-B-11213 o wysokości 18cm. O ile Rysunki nie 
przewidują inaczej zakłada się stosowanie krawężników o długości 1m. 
2.2.1. Wymagania dotyczące materiału kamiennego 
Krawężniki należy wykonać z bloku materiału kamiennego ze skał magmowych lub metamorficznych. 
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z którego należy wykonać krawężniki: 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym  130 MPa, 

 ścieralność na tarczy Boehmego  0,25 cm, 

 nasiąkliwość wodą  0,5 %, 

 mrozoodporność – ubytek masy po 25 cyklach: 0. 

 Nasiąkliwość wodą <0,5% 
Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokości 5cm od góry powinna mieć fakturę średni groszkowaną. 
Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej a powierzchnia spodu surowa. 
2.2.2 Wygląd zewnętrzny krawężników 
Wygląd zewnętrzny krawężników powinien podpowiadać następującym wymaganiom: 

 Krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie 
większym niż 3,5:1 i nie mniejszym niż 4:1,  

 Zastosowany krawężnik musi spełniać wymagania PN-B-11213:1997 dla krawężników mostowych lub 
aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM, 

 Wymiary krawężnika ze ścięciem wg. normy PN-B-11213:1997 
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 W krawężniku mostowym powierzchnie licowe tj. powierzchnia górna, powierzchnia skosu powierzchnia 
przednia na szer.50 mm i tylna na szer. 70mm powinny odpowiadać fakturze średniozgroszkowanej wg 
BN-84/67640-02; pozostałe fragmenty powierzchni przedniej i tylniej powinny być wykonane w fakturze 
krzesanej, 

 Powierzchnie stykowe powinny być dłutowane wzdłuż krawędzi widocznych na szerokości pasa co 
najmniej 30 mm, na pozostałej szerokości średniogrotowane, 

 Powierzchnia spodu powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej lub krzesanej, 

 Kąty pomiędzy powierzchnią stykową a wszystkimi przecinającymi się z nią powierzchniami licowymi 
oraz pomiędzy górną a tylną licową powinny być proste, 

 Kąty pomiędzy powierzchnią górną a przednią powinny być rozwarte tak, aby uzyskane było 
odpowiednie pochylenie, określone wyżej. 

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla krawężników mostowych kamiennych wg. PN-0B-11213:1997. 
2.3. Podlewka pod krawężniki 

Należy stosować zaprawę przygotowaną w wytwórni i dostarczana na budowę w postaci gotowej mieszaniny.  
Krawężnik należy układać na zaprawie niskoskurczowej o spoiwie cementowym. Poniżej przedstawia się 
wymagane cechy utwardzonej zaprawy niskoskurczowej: 

 skurcz po 90 dniach ≤ 0,8 ‰ (wg. PN-85/B-04500) 

 gęstość 2300 +/- 200kg/m
3
 (wg. PN-85/B-04500) 

 wytrzymałość na ściskanie 
o po 7 dniach ≥ 30 MPa 
o po 28 dniach ≥ 45 MPa 
o po 90 dniach ≥ 45 MPa (wg. PN-85/B-04500) 

 współczynnik sprężystości przy ściskaniu: 25-40 GPa (Instrukcja ITB 194) 

 mrozoodporność po 150 cyklach F150 (wg. PN-B-06250) 
2.4. Kanalik 

Należy zastosować kanaliki w podlewce krawężnika dla przepływu wody wypełnione geowłókniną filtracyjną o 
rozstawie 1 m. Paski należy wyciąć równolegle do kierunku przeszycia geowłókniny. 
2.5. Wypełnienie spoin 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej należy wykonać uszczelnienia pomiędzy: 

 krawężnikiem a warstwa ścieralną nawierzchni jezdni z elastycznej taśmy uszczelniającej topliwej pod 
wpływem temperatury układanej warstwy ścieralnej 

 krawężnikiem a betonem zabudowy przekroju poprzecznego (chodnika) z elastycznej masy 
uszczelniającej posiadającej atest lub aprobatę. 

Uszczelnienia należy wykonywać przy użyciu materiałów zaaprobowanych przez Inżyniera. 
2.5.1 Uszczelnienie styków krawężnik – nawierzchnia asfaltowa 
Do uszczelnienia styku nawierzchni asfaltowej i krawężnika należy stosować samoprzylepna taśmę z asfaltu 
modyfikowanego polimerem wraz z wypełniaczem i dodatkami. Taśma powinna być przeznaczona do 
uszczelniania styków w nawierzchniach wykonywanych na gorąco – temperatura układania 140 – 250 

o
C. 

Materiał powinien być odporny na działanie soli, wody, kwasów i zasad oraz paliw i smarów i posiadać bardzo 
dobra przyczepność do stykających się materiałów. 
2.5.2 Uszczelnienie styków krawężnik – krawężnik, krawężnik – zabudowa chodnikowa 
Do uszczelnienia  styków pomiędzy krawężnikami oraz krawężnikiem a płytą chodnika można stosować kit 
poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania 
przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie soli, wody, kwasów i zasad oraz 
paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur i wykazywać 
odporność na starzenie się w warunkach eksploatacyjnych. Powinien charakteryzować się bardzo dobrą 
przyczepnością do betonu i granitu.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  3. Sprzęt do 
wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Transport krawężników 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów potrzebnych dla ułożenia krawężników powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających ich dobry stan techniczny. Krawężniki można przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Należy je układać obok siebie, na drewnianych podkładach, długością w kierunku jazdy a 
wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia 
powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami 
splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości > 5 cm. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  5. 
5.2. Ustawienie krawężników 

Roboty związane z ustawieniem krawężników obejmują: 
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 geodezyjne wyznaczenie położenia krawężnika, 

 dodatkowe wzmocnienie izolacji w linii krawężnika, 

 ułożenie i zamocowanie elementów oporowych w celu ułożenia podlewki pod krawężnikiem (z listew i 
płyt), 

 ułożenie krawężników, 

 wypełnienie przerw między elementami zaprawą niskoskurczową, 

 rozbiórka elementów oporowych, 

 zabezpieczenie elementów krawężnika przed przesunięciem i uszkodzeniem. 
Krawężnik należy ustawiać na zaprawie niskoskurczowej. Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na 
trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni. Ostateczna grubość podlewki pod krawężnikiem powinna 
być zgodna z Dokumentacja Projektową. Pomiędzy krawężnikami należy pozostawiać odstępy o szerokości 1 cm 
do późniejszego spoinowania. Po ustawieniu krawężników należy przystąpić do wypełnienia spoin zaprawa 
cementowa. Spoiny po ich wykonaniu należy poddać pielęgnacji przez zwilżanie woda przez okres 3-5 dni w 
zależności od warunków atmosferycznych. Wszystkie spoiny między elementami krawężnika powinny być trwale 
szczelne. Nie dopuszcza się układania lub składowania krawężników bezpośrednio na izolacji. Ewentualne 
zabrudzenia krawężników powstałe przy ustawianiu czy spoinowaniu należy na bieżąco oczyszczać.  
W ramach robót objętych niniejsza Specyfikacja należy wykonać jeszcze uszczelnienia spoin podłużnych, 
odpowiednio w czasie układania warstwy ścieralnej i po zabetonowaniu chodników. Uszczelnienie miedzy 
krawężnikiem a zabudowa chodnika powinno być wykonane we wcześniej przygotowanej bruździe wyciętej w 
betonie chodnika. Uszczelnienie należy wykonać na głębokość 40mm i szerokość 20mm. Warunki wykonania 
uszczelnień należy dostosować do wymagań producenta materiałów uszczelniających. 
5.3. Wykonanie kanalików 

W celu odprowadzenia wody zbierającej się za krawężnikiem od strony płyty chodnika w podlewce należy 
wykonać kanalik wypełniony geowłókniną filtracyjną. W czasie wykonywania prac należy chronić włókninę przed 
przypadkowym zanieczyszczeniem tłuszczem lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia 
włókniny takimi produktami należy ją wymienić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  6. 
  
6.2. Zakres kontroli 

Wszystkie wymienione wymagania sprawdzać należy wg normy PN-B-11213:1997 o ile nie zaznaczono inaczej. 
6.2.1. Zakres badań 

 sprawdzenie cech zewnętrznych, 

 sprawdzenie deklaracji zgodności materiałów, 

 badania laboratoryjne, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika i uszczelnienia spoin. 
6.2.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych 

 oględziny zewnętrzne  

 sprawdzenie wymiarów 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

 wysokość ± 2 cm 

 szerokość ± 0,3 cm 

 sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213, 

 sprawdzenie kątów wg  normy jw., 

 sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - wg  normy jw., 

 wizualne sprawdzenie faktury. 
Próbki krawężników do badań cech zewnętrznych należy pobrać wg PN-N-03010. 
6.2.3. Badania laboratoryjne 
Badania wykonać na żądanie Inżyniera, gdy dostarczone krawężniki budzą zastrzeżenia co do ich jakości. 
Powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne: 

 badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg  PN-EN 1926. Dostarcza 
wytwórnia. 

 badanie nasiąkliwości wg PN-EN 13755. 

 badanie odporności na zamrażanie wgPN-EN 12371. 

 badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157. 
Próbki materiału kamiennego do badań należy pobierać wg PN-B-11213:1997 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika obejmuje: 

 wizualna ocena jakości robót, 

 sposób wykonania kanalików, 

 drożność kanalików, 

 sposób i szczelność zalania spoin, 

 sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi +/- 10 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0m nie powinno być 
większe niż 5mm) –tylko w przypadku układania na prostej, 
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 niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości ułożenia wysokościowego (różnica od rzędnych projektowanych 
=<10mm, różnica wysokości krawędzi sąsiednich elementów <2mm). 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) krawężnika podanego typu ustawionego i odebranego na obiekcie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Dokonuje się następujących odbiorów: 

 odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w punkcie 6.2.2 
Specyfikacji. 

 końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w punkcie 6.4.Specyfikacji.  
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
W przypadku choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją 
Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru końcowego sporządza się 
protokół. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 wyznaczenie linii prowadzącej, 

 wykonanie wzmocnienia izolacji, 

 wykonanie podłoża, 

 wykonanie kanalików w podlewce z wypełnieniem ich geowłókniną, 

 ustawienie krawężnika na podlewkach z zaprawy niskoskurczowej, 

 wypełnienie spoin, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również ubytki i odpady. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki, uliczne, drogowe i mostowe. 

PN-EN 1926  Materiały kamienne. Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. 

PN-EN 13755  Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwości wody. 
PN-EN 12371  Materiały kamienne. Oznaczenia mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-EN 14157  Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy Boehmego. 
PrPN-B-11215 Materiały kamienne-Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 

wyrobów z kamienia. 
PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości-losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-B-06720  Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych. 
10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            378 

 

M.19.01.03  Bariery ochronne 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem barier ochronnych stalowych z odcinkami początkowymi i końcowymi o typie i rozstawie słupków 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.4.1. Bariera ochronna stalowa 

Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. 
Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: 
Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 

Bariery ochronne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1317-1 Systemy 
ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań oraz PN-EN 1317-2 Systemy 
ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier 
ochronnych. Odcinki początkowe i końcowe dobrane adekwatnie do zastosowanych barier. 
2.2. Elementy montażowe i połączeniowe 

Elementy montażowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. powinny być zgodne z 
ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów 
i powinny być zabezpieczone przed korozją. 
2.3. Elementy odblaskowe 

Na barierze, powinny być umieszczone elementy odblaskowe U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni, białe - 
po lewej stronie jezdni. Odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna być zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 
na drogach, nie rzadziej niż 50 m. Sposób zamocowania elementów odblaskowych zaproponuje Wykonawca i 
uzyska akceptację Inżyniera. 
2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Wszystkie elementy barier oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
metalizacje ogniowa cynkiem o minimalnej grubości zgodnej z wymaganiami normy PN EN ISO 1461:2000.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
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3.2. Sprzęt do montażu barier 

Montaż barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

 zestawy sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 

 wibratory do pogrążania słupków w grunt, 

 wiertnice do wykonywania otworów pod słupki, 

 drobne narzędzia do montażu 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie 
powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowana taśmę stalowa, pasy 
profilowe, pochwyty) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca 
się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. Elementy barier należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.2. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z 
ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach 
handlowych producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Słupki barier powinny 
być ustawiane pionowo. Bariery powinny być równoległe do krawężnika lub krawędzi jezdni. Rozstaw słupków 
barier wynosi 1 m, chyba że Dokumentacja Projektowa mówi inaczej. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projekt Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty, Projekt Warsztatowy wykonania i montażu 
barier. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia słupków barier dylatacji barier 
w odniesieniu do dylatacji ustroju niosącego oraz Projekt organizacji i harmonogram robót uwzgledniajacy 
wszystkie warunki, w jakich będą montowane bariery i ich zakotwienia na obiektach. Wymienione opracowania 
wykonać należy na podstawie danych zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
Przed wykonaniem właściwych robót na podstawie wyżej wymienionych opracowań należy: 

 wytyczyć trasę bariery, 

 ustalić lokalizacje słupków, 

 określić wysokość prowadnicy bariery. 
5.3. Osadzanie słupków 

Słupki mogą być: 

 mocowane do konstrukcji zabudowy chodnikowej obiektu mostowego na wcześniej zabudowanych 
kotwach, 

 wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami, 

 osadzane w fundamentach betonowych, 

 osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

 odchylenie od pionu 1%, 

 odchyłka w wysokości słupka 2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni 2 cm, 

 odchyłka w odległości między słupkami 11 mm. 
Wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu w którym zagłębione są słupki barier ochronnych powinny być 
zgodne z normą PN-S-02205:1998. 
5.4. Montaż bariery 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. Montaż bariery, w ramach 
dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do 
zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest 
wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów 
bariery. Zakładki barier powinny być umieszczone tak aby odsłonięte końcówki były zwrócone w stronę przeciwną 
niż kierunek jazdy. 
5.5. Montaż elementów dodatkowych 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

 czerwone – po prawej stronie jezdni, 

 białe – po lewej stronie jezdni. 
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

 atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inżyniera, 

 zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 
właściwe normy PN i BN,  

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

 zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
prowadnicy nad terenem), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, (informacją) producenta barier, 

 poprawność ustawienia słupków,  

 prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej,  

 poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 1 m (metr) wykonanej i odebranej bariery ochronnej stalowej o typie i rozstawie słupków określonych w 
Dokumentacji Projektowej, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m barier 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości oraz 
opracowań o których mowa w pkt. 5 niniejszej STWiORB 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy,  

 zakup i dostarczenie na budowę materiałów oraz innych niezbędnych czynników produkcji,  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 osadzenie słupków bariery zgodnie z wymaganym sposobem, 

 montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników, pochwytów elementów 
wypełnień itp. za pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków 
początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami 
barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

 wykonanie podlewek z zaprawy niskoskurczowej, 

 wykonanie ochrony antykorozyjnej, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[10] PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólna charakterystyka badań. 
[11] PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 
zderzeniowych i metody badań barier ochronnych. 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Zarządzenie nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010  w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych 
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE 
M.20.01.00 ELEMENTY OBIEKTU 
M.20.01.01 Rury osłonowe dla przeprowadzenia kabli 
  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest ułożenie rur 
osłonowych dla przeprowadzenia kabli na obiekcie inżynierskim w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze ułożenia rur osłonowych 
dla przeprowadzenia kabli teletechnicznych i energetycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiORB DMU.00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.1. Rury osłonowe 

Jako rury osłonowe stosuje się bezkielichowe rury z HDPE o średnicy 110 mm i grubości ścianki 5,3 mm. 
Na każdej rurze powinien być umieszczony napis zawierający: 
- znak lub nazwę wytwórni, 
- średnicę zewnętrzną i grubość ścianki, 
- obowiązującą normę, 
- rok produkcji. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Przewiduje się ułożenie rur ręcznie. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie rur osłonowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Ułożenie rur 

Rury należy ułożyć w zabudowie chodnikowej w położeniu zgodnym z Dokumentacją Projektową. Po ułożeniu 
rury należy ją zabezpieczyć przed możliwością zmiany położenia w czasie betonowania.  Miejsca połączenia 
kolejnych odcinków rury należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wnętrza masy betonowej; to 
zabezpieczenie można wykonać np. poprzez zastosowanie łączników systemowych. Rury należy odpowiednio 
zdylatować w miejscu dylatacji ustroju niosącego wiaduktu. Po sprawdzeniu drożności rur należy ich końcówki 
szczelnie zaczopować, aby nie dostał się do nich beton. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlegają: 
- rodzaj materiału polegający na zgodności z normą  
- wymiary zastosowanych rur, 
- zgodność ułożenia z Rysunkami, 
- drożność rur, 
- prawidłowość połączenia rur i ich uszczelnienie, 
- prawidłowość ułożenia muf na dylatacjach. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr), ułożonej i odebranej rury, zgodnie z zapisami w pkt.5 
8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Na podstawie pkt  6 odbiorowi częściowemu podlegają: 

- rury przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem (na podstawie zgodności z  Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami normy) 

- rury po ułożeniu a przed obetonowaniem lub zamontowaniem (na podstawie stwierdzenia 
prawidłowości ułożenia oraz ich drożności) 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

 opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót wraz z uzyskaniem akceptacji 
Inżyniera. 

 zakup, dostarczenie i ułożenie osłon kablowych z ich wytrasowaniem,  

 uszczelnienie styków, 

 założenie  muf  na  dylatacjach  i zakończeń,  z wyprowadzeniem  poza  tylną ścianę  
przyczółka, lub koniec skrzydła (zależnie od rozwiązania w Rysunkach), 

 ustabilizowanie    i   zabezpieczenie    przed   zniekształceniem   tras   osłon    podczas  
betonowania chodnika, sprawdzenie drożności rur, 

 wywóz odpadów, 

 zakup i dostarczenie materiałów pomocniczych, 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-74/C-89200     Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-EN 45014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców  
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M.20.01.02. Schody skarpowe z balustradą 
  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są schody 
skarpowe przy  obiekcie inżynierskim w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z 
ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w 
Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWIORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
prefabrykowanych schodów skarpowych szerokości 80cm z poręczami przy obiekcie mostowym. Schody należy 
wykonać zgodnie z KDM karta SCHO1, SCHO2, SCHO3, BAL 6.0 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiORB DMU.00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Schody zaprojektowano jako prefabrykowane wg  Katalogu Detali 
Mostowych. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.1. Materiał do wykonania schodów 

Prefabrykaty betonowe z betonu C20/25 (B25) stopni i obrzeży 6x20x75cm, piasek, żwir lub pospółka, kruszywo 
łamane o frakcji 20-63, grys o frakcji 16-40, beton, cement, kit trwale plastyczny, zaprawa niskoskurczowa, 
poręcze stalowe. Prefabrykaty betonowe, stal poręczy, kruszywa i cementy powinny posiadać świadectwa jakości 
poparte badaniami producentów. 
Kruszywo – kruszywo ma charakteryzować się ciągłą krzywą uziarnienia. Zawartość cząstek pyłowych i iłowych 
(d<0.06mm) powinna być mniejsza od 10%. Nie dopuszcza się do użycia gruntów zanieczyszczonych 
elementami organicznymi. Kruszywo powinno być  odporne na działenie mrozu – strata ciężaru nie powinna 
przekraczać 10%. Grys powinien być mieszaniną frakcji 16-25, 25-40 w równych proporcjach objętościowych.  
Stal – przyjęto stal zbrojeniową klasy AIII, odpowiadająca wymaganiom STWiORB  M.12.00.00. 
Beton – należy użyć betonu C20/25, C12/15 
Cement – do wykonania podsypek i zapraw należy stosować czysty cement portlandzki marki 32,5 bez dodatków. 
Cement należy zbadać i ocenić zgodnie z PN-EN 197-1 na oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%. Nie dopuszcza się występowania e 
cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
Woda – do pielęgnacji betonu, wykonanego monolitycznie, należy stosować wodę odpowiadajaca wymaganiom 
normy PN-B-32250. Woda nie może wykazywać zabarwienia, zapach gnilnego. Wskaźnik pH powinien wynosić 
co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaźnikowym. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej, która 
nie wymaga przeprowadzenia badań. 
Kit trwale plastyczny i zaprawa niskoskurczowa – materiały z przeznaczeniem do wbudowania w elementy 
narażone na działanie atmosferyczne, zaproponowane przez Wykonawcę do zaakceptowania przez Inżyniera. 
Poręcze – materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 

 Rury ze stali R35 bez szwu – PN –H-74213, PN-H-74220 

 Inne kształtki ze stali St3SX: PN-H-93403, PN-H-93406, PN-H-93407 
Wszystkie elementy powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie ogniowe zanurzeniowe i 

pomalowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Minimalne pokrycie powłoką cynku: 75m. Doszczelninie 

gruntem reaktywnym poliwinylowym grubości 50m i warstwą farby epoksydowej grubości 100m. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość robót, zgodność z 
normami BHP, ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Wykonawca powinien 
przedstawić do zaakceptowania Inżynierowi sprzęt  przeznaczony do wykonania podsypki, ław fundamentowych 
pierwszych stopni i układania stopni. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania schodów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do odpowiednich norm BHP. 
5.1. Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych należy wykonać następujące prace: 

 Usunąć humus i roślinność, 

 Usunąć elementy umocnienia nasypów w obrębie miejscach przeznaczonych do wbudowania schodów, 

 Wytyczyć przebieg schodów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.2. Wykonanie schodów prefabrykowanych 

W miejscu przeznaczonym do wbudowania schodów wykonać koryto szerokości odpowiadającej  szerokości 
schodów. Wykonać ławę fundamentową pierwszego stopnia schodów z jednoczesnym jego wbetonowaniem w 
ławę. Z obu stron ułożyć podsypkę z mieszanki cementowo – żwirowej (albo cemontowo – pospółkowej) 1:4 w 
miejscu pierwszej (od dołu) pary obrzeży betonowych. Ustawić pierwszą parę obrzeży betonowych po obu 
stronach pierwszego stopnia. Wykonać i zagęścić do stopnia min Is=0.98 podsypkę ze żwiru pod drugi stopień. 
Sukcesywnie powtarzać podaną czynność dl kolejnych stopni i obrzeży. Wypełnić wszystkie szczeliny zaprawą 
cementowo – piaskową 1:3. Przez 4 dni pielęgnować ławę 1-go stopnia polewając ją  i grunt wodą.  
5.3. Ustawienie poręczy 

Poręcze należy wykonać z rur bez szwu ze stali R35, o średnicy 60/4mm dla słupków i pochwytu oraz średnicy 
40/4mm dla przeciągów. Słupki należy osadzić w żelbetowych elementach schodów – prefabrykatów na osobnych 
fundamentach o wymiarach 0,35x0,35x0,8m z betonu klasy C25/30. Poręcze montować w taki sposób, aby 
wierzch pochwytu znajdował się 110cm nad krawędziami zewnętrznymi stopni. 
W przypadku wykonywania złącz spawanych elementy balustrady powinny one odpowiadać wymaganiom PN-M-
69011. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
6.1. Badania przed wykonaniem schodów 

 Kontrolę wykonania prefabrykatów i ław fundamentowych wg M.13.03.00. 

 Sprawdzenie zawartości frakcji pyłowej i iłowej w gruncie zasypki wg PN-B-06714-13,  
PN-B-0671-14, 

 Sprawdzenie zawartości części organicznych w gruncie zasypki wg PN-EN 1744-1 oraz PN-B-04481 

 Sprawdzenie mrozoodporności wg PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1744-1 – badanie można przeprowadzić 2 
metodami: 

 Przez zamrażanie albo przez krystalizację za pomocą siarczanu sodowego (negatywny wynik badani 
metoda krystalizacji wymaga sprawdzenie kruszywa metodą przez zamrażanie) 

 Sprawdzenie powłoki zabezpieczającej przed korozją na elementach poręczy zgodnie z wymaganiami 
BN-89/1076-02 lub Aprobatą Techniczną. 

6.2. Badania w trakcie wykonywania Robót 

 Sprawdzenie stopnia zgęszczenia podsypki żwirowej (do min Is=0,98) wg PN-B-04481 pod każdy 
stopień 

 Kontrolę betonowania elementów wykonuje się wg STWiORB M.13.00.00, 

 Sprawdzenie wypełnienia zaprawą cementową szczelin pomiędzy prefabrykatami, 

 Sprawdzenie wykonania i montażu poręczy i zabezpieczenia antykorozyjnego. 
6.3. Badania wykonane przy odbiorze 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 Sprawdzenie wyników badań betonów, 

 Sprawdzenie grubości powłoki antykorozyjnej poręczy, 

 Sprawdzenie uprzątnięcia terenu. 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanych i odebranych schodów wraz z poręczą. 
Ilość wykonywanych robót oblicza się na podstawie Dokumentacji Projektowej i poleceń Inżyniera. 
8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Inżynier sprawdzi świadectwa jakości materiałów i prefabrykatów użytych do wykonywania robót oraz oceni 
wyniki badań i pomiarów przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym opracowaniem. Roboty należy 
uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania i pomiary dały pozytywne wyniki. W 
przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych i naprawczych. Usterki 
spowodowane z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy w ustalonym terminie. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1m schodów prefabrykowanych obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarów, 

 zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
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 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 odpowiednie ukształtowanie skarp, 

 wykonanie koryta pod schody, 

 wykonanie ław podwalinowych, 

 ułożenie prefabrykatów stopni i obrzeży, 

 wypełnianie zaprawą cementowa szczelin pomiędzy prefabrykatami, 

 wbudowanie poręczy wraz z fundamentami, 

 wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia poręczy, 

 prowadzenie niezbędnych badań materiałów i pomiarów, 

 uprzątniecie terenu po pracach. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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M.20.01.03. Umocnienie stożków i skarp  
  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  są 
wymagania dotyczące umocnienia stożków i skarp nasypu na obiekcie inżynierskim w ramach zadania: 
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na 
odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 

 z umocnieniem stożków i skarp nasypu brukiem kamiennym na podsypce cementowo – piaskowej, 

 z wykonaniem betonowych belek oporowych na skarpach, 

 z wykonaniem belek podwalinowych umocnień skarp, 

 z wykonaniem umocnienia chodników dla obsługi technicznej pod obiektem, 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiORB DMU.00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-
00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.1. Bruk kamienny – kamień łamany 

Brukowiec do wykonania umocnień powinien być kamieniem trwałym, niezwietrzałym mieć strukturę możliwie 
drobnoziarnistą i zwięzła bez pęknięć i żył. Materiały na brukowiec powinny być skały o cechach fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tabeli 1. Zaleca się stosowanie bazaltów i granitów. 
Tabela 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec 
 

Lp. Właściwości Wartość Badania 

1. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym (MPa) 
nie mniej niż 160 

160 PN-84/B-04110 

2. Ścieralność na tarczy Boehmego (cm) nie więcej niż 02 PN-84/B-04111 

3. Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość) liczba uderzeń nie mniej 
niż 

12 PN-67/B-04115 

4. Nasiąkliwość wodą %, nie więcej niż 0,5 PN-85/B-04101 

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę cementowo-piaskową należy stosować jako podłoże pod umocnienie skarp. Należy stosować 
podsypkę cementowo - piaskowa 1:4, tj. otrzymana przez wymieszanie cementu portlandzkiego CEM I 32.5 z 
piaskiem średnio - lub gruboziarnistym w stosunku objętościowym 1:4. 
2.3. Zaprawa cementowa 

Zaprawę cementową należy stosować do wypełniania spoin w przypadku wykonywania umocnienia z bruku 
kamiennego. Należy stosować zaprawę cementowa 1:2 tj. otrzymana przez wymieszanie cementu portlandzkiego 
CEM I 32.5 z piaskiem średnioziarnistym w stosunku objętościowym 1:2, oraz z woda. 
2.4. Beton  

Wg. wymagań STWiORB M.13.01.00 
2.4. Obrzeża chodnikowe 

Wg. wymagań D.08.02.01 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty związane z umocnieniem będą wykonane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu Robót, Wykonawca powinien dysponować 
następującym, sprawnym techniczne sprzętem: 

 Koparka przedsiębierna, 

 Ubijak spalinowy 200kg 

 Żuraw, 
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 Zawiesia, 

 Narzędzia brukarskie, 

 Betoniarki wolnospadowe, 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Do 
przewozu bruku kamiennego, Wykonawca zapewni transport zaakceptowany przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji PZJ i projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty brukarskie. Umocnienie powinno być wykonywane zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB . 

 Projekt winien zawierać min.: 

 projekt organizacji i harmonogram robót objętych niniejsza STWiORB, 

 program zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska podczas wykonywania robót 
objętych niniejsza STWiORB, 

 niezbędne rysunki robocze w zależności od potrzeb, 

 niezbędne wytyczne montażu, 
5.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania umocnienia skarp można przystąpić dopiero po ukończeniu robót ziemnych związanych z 
formowaniem skarp i stożków nasypowych oraz po wykonaniu podwaliny pod umocnienie wg ST M.13.02.01. 
Skarpy, na których układane będą elementy umocnienia, powinny być zagęszczone do wskaźnika Is ≥1,0 
5.2. Ułożenie brukowca na skarpach i stożkach skarpowych  

Układanie bruku kamiennego na skarpach i stożkach należy wykonać na przygotowanym uprzednio podłożu. 
Kolejność prac: 

 Przygotowanie podłoża  z zaprawy cem. – piask. o grubości 10 cm (powierzchnie powinny zostać 
zdylatowane co 5m) 

 Ułożenie brukowca „pod sznurek” naciągnięty na palikach. Bruk kamienny należy układać tak aby 
szerokość spoin pomiędzy kamieniami wynosiła ok. 2 do 3 cm.  

 Wykonanie spoin z zaprawy cementowej, 
 Bezpośrednio przed wykonaniem spoin powierzchnie ułożonego umocnienia należy obficie zwilżyć 
 woda przy użyciu polewaczek z drobnym sitem. Zwilżanie należy wykonywać sukcesywnie w miarę 
 postępu spoinowania. 

Po wsiąknięciu wody spoiny należy wypełnić zaprawą cementową 1:2 wykonana wg p. 2.3. Wypełnione 
spoiny należy poddać pielęgnacji poprzez przykrycie matami lub warstwa piasku i utrzymywanie w stanie 
wilgotnym co najmniej przez 7 dni. 

 Zapewnienie prawidłowego osadzenia brukowca poprzez ubicie. 
5.3. Ułożenie brukowca jako nawierzchni chodnika dla obsługi technicznej 

Układanie bruku kamiennego jako nawierzchni chodnika dla obsługi technicznej pod obiektem należy wykonać na 
przygotowanym uprzednio podłożu. 
Kolejność prac: 

 Korytowanie,  

 Obrzeża ustawiać należy na ławie z betonu C12/15 z obustronnym oporem, bez podsypki. Niweleta 
obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zatarciem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Skład zaprawy: 300 kg cementu klasy “32,5” na 1 m3 piasku. Obrzeża betonowe w planie powinny być 

ustawiane w projektowanej linii.  Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży wynosi  1 cm na każde 100 m 
ułożonego obrzeża. Górną krawędź obrzeża wyznacza projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenie 

od niwelety projektowanej wynosi  1 cm na każde 100 m ułożonego obrzeża. 

 Przygotowanie podłoża  z zaprawy cem. – piask. o grubości 10 cm, 

 Ułożenie brukowca „pod sznurek” naciągnięty na palikach. Bruk kamienny należy układać tak aby 
szerokość spoin pomiędzy kamieniami wynosiła ok. 2 do 3 cm.  

 Wykonanie spoin z zaprawy cementowej, 
 Bezpośrednio przed wykonaniem spoin powierzchnie ułożonego umocnienia należy obficie zwilżyć 
 woda przy użyciu polewaczek z drobnym sitem. Zwilżanie należy wykonywać sukcesywnie w miarę 
 postępu spoinowania. 

Po wsiąknięciu wody spoiny należy wypełnić zaprawą cementową 1:2 wykonana wg p. 2.3. Wypełnione 
spoiny należy poddać pielęgnacji poprzez przykrycie matami lub warstwa piasku i utrzymywanie w stanie 
wilgotnym co najmniej przez 7 dni. 

 Zapewnienie prawidłowego osadzenia brukowca poprzez ubicie. 
5.4. Wykonanie belek oporowych i belek podwalinowych 

Belki podwalinowe i oporowe umocnienia wykonać w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Belki 
powinny być wykonane przed realizacją robót związanych z wykonaniem umocnień. Powierzchnie betonowe 
mające kontakt z gruntem zaizolować poprzez wykonanie na powierzchni izolacji cienkiej (1xR+2XP). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z: 
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 Dokumentacją Projektową, 

 PZJ, 

 wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Dokładność wykończenia powierzchni umocnienia stożka kontroluje sie 3 metrową łata. Największe 
zagłębienie pod taka łata nie może przekraczać 3 cm. 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2 

(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego obrukowania, łącznie z wszystkimi 
Robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót polega na: 

 Kontroli jakości materiałów, 

 Sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i polowych, 

 Sprawdzeniu zgodności wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W przypadku niezgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB, Wykonawca na własny 
koszt dokona wszystkich niezbędnych poprawek nakazanych przez Inżyniera. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

 Opracowanie projektu technologii opracowania Robót zawierającego rysunki umocnienia skarp i stożków 
opracowane na podstawie Dokumentacji projektowej, 

 Wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 Zakup i transport w miejsce wbudowania wszystkich niezbędnych materiałów, 

 Zastosowanie materiałów pomocniczych, koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii, 

 Wykonanie prac o których mowa w pkt. 5 niniejszej STWiORB, 

 Odwiezienie gruntu na wysypisko wraz z utylizacją – grunt nie przewidziany do dalszego użycia, 

 Wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

 Uporządkowanie terenu 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności fizyczno- 
   mechanicznych. 

[2] PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
   betonu. 

[3] PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
[4] PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
[5] PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
[6] PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
[7] PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[8] PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[9] PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
[10] BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu. 
10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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M.20.01.04. Znaki pomiarowe na drogowych obiektach inżynierskich 
  
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest wykonanie 
znaków pomiarowych na obiekcie inżynierskim w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 
wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w 
Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem 
punktów pomiarowo-kontrolnych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiORB DMU.00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU-
00.00.00 „Wymagania Ogólne” Przy wykonywaniu zakładania punktów pomiarowo – kontrolnych, należy 
przestrzegać Dz. U. nr 63 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2006r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
Materiałami stosowanymi do zakładania punktów pomiarowo – kontrolnych według zasad niniejszej STWiORB są; 

- repery geodezyjne stalowe (punkty pomiarowe)  osadzone w podporach i płycie, 
- świadki, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
DO wyznaczenia punktów pomiarowo – kontrolnych należy stosować: 

- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy. 

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

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu 
geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. Osadzanie reperów powinno być wykonywane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace należy poprzedzić uzgodnieniami z GUGiK. 
Należy wykonać i osadzić repery w ilości zgodnej z dokumentacją projektową. 
Usytuowanie reperów uzgodnić należy Inżynierem. W przypadku wątpliwości skonsultować się z 
Projektantem. 

Ponadto Wykonawca, umieści w rejonie obiektu 1 stał znak wysokościowy, dowiązany do niwelacji państwowej. 
Czynności tej dokona, uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyższego, Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi operat geodezyjny do akceptacji. 
Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej opisując ich 
współrzędne i rzędne w układzie państwowym. 
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Wytyczenie punktów pomiarowo kontrolnych należy wykonać przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Punkty wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 0,1 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z zakładaniem punktów pomiarowo-kontrolnych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. wykonania i odebrania punktu pomiarowo – kontrolnego (reperu).  
8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Odbiór robót na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przekłada Inżynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia : 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót, Programu Zapewnienie Jakości i uzyskanie 
akceptacji Inżyniera, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji 

 prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi punktami wysokościowymi 
(reperami), 

 zakładanie punktu (reperu) pomiarowo-kontrolnego, 

 założenie stałego znaku wysokościowego dowiązanego do niwelacji państwowej, 

 opracowanie dokumentacji inwentaryzującej punkty pomiarowo-kontrolne. 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Nie występują 
10.2 Inne przepisy 

[1] Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
[3] Warszawa, 1979 
[4] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
[5] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
[6] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
[7] Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
[8] Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
[9] Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 
[10] warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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M.20.01.05. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są roboty związane z 
wykonaniem antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych na  obiekcie inżynierskim w ramach 
zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych narażonych na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych. 
Zakres robót obejmuje: 

 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, 

 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych powłoką akrylową, 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiORB DMU.00.00.00. 
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 

wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu 

substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami uszczelniającymi 

jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 

odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
Punkt rosy – temperatura betonu w której przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności występuje 

kondensacja pary wodnej w postaci rosy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.1. Ogólne wymagania dla materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny spełniać warunki zawarte w 
„Ustawie o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r”. 
Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatności 
do stosowania. Kolorystyka do uzgodnienia z Inżynierem. 
Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu zabezpieczeń powierzchniowych drogowych 
obiektów inżynierskich, IBDiM, 2002. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Materiały do hydrofobizacji 

Zastosowany materiał do hydrofobizacji powierzchni betonowych powinien posiadać następujące cechy: 

 Gęstość : od 0,85 do 0,95 kg/dm3 

 Zawartość ciała stałego 100% (nierozcieńczony), zawartość substancji aktywnych 60% 
(nierozcieńczony) 

 Lepkość dynamiczna : od 1 do10 mPa s 

 Czas przydatności do użycia po rozcieńczeniu wodą : 12 godzin. 

 Wskaźnik ograniczenia chłonności wody ≥30% 

 Stan powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie i soli – powłoka bez zmian 
Materiału nie należy stosować na świeżych betonach i zaprawach. Dla betonów zwykłych powłokę z materiału 
można wykonać najwcześniej po 28 dniach dojrzewania, dla zapraw typu PCC po 7 dniach. 
Materiał może być stosowany na: 

 czystych, odpylonych, suchych podłożach, wolnych od zaklejeń, wykwitów i starych powłok. 

 na podłożach o wytrzymałości na odrywanie Rśr ≥1,5 MPa i Rpmin≥1,0 MPa 
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 przy temperaturach powietrza i podłoża min. +80C i maks. +300C, przy czym temperatura podłoża musi 
być wyższa o co najmniej 30C od temperatury punktu rosy. 

 przy wilgotności powietrza maks. 85% i przy wilgotności podłoża maks. 5%. 
2.2.2. Materiały  powłoki akrylowe 

Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego 
producenta materiału. 
Wytrzymałość powłoki na odrywanie od podłoża betonowego powinna (wg PN-EN 1504-2) wynosić średnio: 

 systemy ze zdolnością mostkowania rys lub elastyczne: 1.5 (min. 1.0) MPa 

 systemy sztywne:  2.0 (min. 1.5) MPa 
Dla konstrukcji żelbetowych należy stosować powłoki z podwyższona zdolnością pokrywania zarysowań 
obciążonych ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm). 
Dla konstrukcji sprężonych należy stosować powłoki sztywne, bez zdolności pokrywania zarysowań. 
Grubość jednej warstwy stosowanej powłoki powinna być zgodna z PZJ dla danego materiału i nie mniejsza niż: 

 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 

 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym. 
Dopuszcza się inne min grubości powłok pod warunkiem spełnienia warunków PZJ 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić ciągłość 
prac i uzyskanie  wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Podstawowy sprzęt do wykonania Robót: 

 Termometr do pomiaru temperatury powietrza, 

 Termometr do pomiaru temperatury podłoża, 

 Pojemniki do przygotowania preparatu, 

 Mieszarka wolnoobrotowa z odpowiednią końcówką do mieszania, 

 Piaskarka lub hydropiaskarka do przygotowania powierzchni betonu, 

 Sprężarka pneumatyczna do czyszczeni sprężonym powietrzem, 

 Urządzenia do natrysku hydrodynamicznego, 

 Listwa gumowe lub aluminiowa, 

 Wałki, pędzle. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do  antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się 
odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Należy przestrzega okresu składowania podanego 
przez Producenta. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez 
pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty 
branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach.  

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. Projekty te Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
5.1. Przygotowanie powierzchni 

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe przez usunięcie niezwiązanych części 
betonu  i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość połączenia 
nakładanych materiałów z podłożem betonowym. Wskazuje się na przygotowanie powierzchni pod nakładanie 
powłok ochronnych poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie). W przypadku wystąpienia 
lokalnych nierówności, ubytków, wykruszeń betonu ubytki te należy uzupełnić zaprawami naprawczymi PCC. 
Sposób oczyszczania należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami 
Technicznymi. Rysy występujące w podłożu należy zainiektować. 
Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-EN-1542:2000) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna 
wynosić średnio nie mniej niż 1,5 MPa (wartość minimalna powyżej 1MPa) 
Należy wykonać oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu od podłoża na każde 100m

2
, przy czym 

minimalna liczba oznaczeń  5  dla jednego obiektu. Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem 
Robót powinna spełniać wymagania zgodne z „Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być 
większe niż 4% dla materiałów stosowanych na suche podłoże, a dla materiałów stosowanych na mokre podłoże  
dopuszczalne jest matowo – wilgotne podłoże. 

Temperatura podłoża betonowego i powietrza nie może być większa niż 8
o
C (temperatura podłoża musi 

być wyższa o 3
o
C od punktu rosy) i nie wyższa niż +25

o
C. 

Podłoże betonowe pod impregnację powinno być całkowicie wysuszone. W okresie bezdeszczowym 
konstrukcja nie wymaga dodatkowego suszenia. Natomiast w przypadku wykonywania impregnacji w okresie 
wczesnowiosennym i późnojesiennym wskazane jest osuszenie powierzchni betonu. 
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Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. Należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i 
pielęgnowania powłok. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i 
innych wad. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem  oraz spadkiem 
temperatury powietrza poniżej 5

o
C i przegrzaniem powyżej 25

o
C (chyba, że “Wytyczne stosowania” materiału 

mówią inaczej). 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 

urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do Wykonawcy. 
5.2. Sposób aplikacji  
5.2.1. Materiały hydrofobowe 

Nanosić za pomocą natrysku niskociśnieniowego, pędzla lub wałka, od góry do dołu zabezpieczanej 
powierzchni w takiej ilości, aby materiał nie spływał. Kolejną warstwę materiału nanosić metoda „mokre na 
mokre”. Ilość stosowanych warstw i zużycie materiału powinna być zgodna z instrukcjami producenta i 
wymaganiami Karty Technicznej jednak nie mniejsza niż: 

 Zużycie materiału ~ 0,15 ÷0,20 kg/m2 na warstwę na normalnie chłonnym podłożu. 

 Ilość warstw : 2÷3 materiału, kolejne warstwy aplikować „mokre na mokre”. 
5.2.2. Powłoki malarskie 

Powłoki malarskie nanosić za pomocą natrysku niskociśnieniowego, pędzla lub wałka, od góry do dołu 
zabezpieczanej powierzchni w takiej ilości, aby materiał nie spływał. Stosować się do zaleceń podanych w 
kartach technicznych produktów. 
5.3. Bezpieczeństwo Robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach 
i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5

o
C i wyższych niż +25

o
C (chyba, 

że Producent zaleca inaczej). 
Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 

odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować 
skażenia środowiska.  Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie 
wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i 
poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w betonie 
należy do Wykonawcy. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi 
wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego 
wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę 
6.1. Kontrola materiałów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2 na 
wniosek Inżyniera, 

 sprawdzić wizualnie cechy  gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Inżynier obowiązany 
jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Sprawdzeniu podlega także  proporcje mieszania składników i czasu mieszania w 
trakcie robót. Sprawdzeniu podlega  również zużycie  materiałów i czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. 
6.2. Kontrola przygotowanego podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 
Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić dla konstrukcji 
nowo zbudowanych obiektów: średnia wartość pomiarów ≥1,5 MPa, wartość minimalna pojedyńczego odczytu ≥ 
1,0 MPa. 
6.3. Kontrola wykonanych powłok malarskich 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 

 wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull off", przy 

średnicy krążka próbnego  50 mm  przy min. 5  oznaczeniach wg PN-EN-1542:2000, 

 grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt  2. 
Powłoka podlega również ocenie wizualnej pod względem połysku, barwy, zamknięcia powierzchni oraz ubytków i 
wad. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej powierzchni podlegającej zabezpieczeniu 

poprzez hydrofobizację i podwójne malowanie powłokami akrylowymi. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady ODBIORU Robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Odbiorowi podlegają: 

 roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu, 

 roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w 
STWiORB oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań 
określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1m
2
 zabezpieczenia obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 opracowanie i uzgodnienie projektu zabezpieczenia powierzchniowego, 

 zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

 przygotowanie podłoża (łącznie ze szpachlowaniem mieszankami przyjętego systemu zabezpieczeń lub iniekcją 

rys) do nakładania powłoki, 

 wykonanie wszystkich  robót wg. pkt. 5 niniejszej STWiORB, 

 wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania 

robót, 

 zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 

 wykonanie badań i pomiarów, 

 uporządkowanie miejsca robót. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-EN 1504  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 
PN-EN-1542:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 
    przyczepności przez odrywanie. 
PN-B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
   Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
PN-B-10106  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw 
    elewacyjnych. Wymagania i badania. 
PN-EN 1062-3 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na  
  mury i beton. Oznaczenia i klasyfikacja współczynnika przenikania wody. 
PN-EN ISO 7783 Część 1. Farby i lakiery. Oznaczanie współczynnika przenikania pary wodnej. Metoda  
   szalkowa dla swobodnych powłok. 
   Część 2. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i 
   beton. Oznaczenia i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej  
   (przepuszczalności). 
10.2. Inne dokumenty 

[1]  Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, IBDiM, 2002. 
[2]  „Instrukcje stosowania materiałów” 
[3]  Dz. U. Nr 63 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
 ich usytuowanie” ze szczególnym uwzględnieniem Dział V Rozdział 3. 
[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
[5]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z dnia 30 kwietnia 

 2004 r.) 
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M.20.01.06 Drenaż płyt przejściowych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 

odwodnieniem przestrzeni za płytami przejściowymi przez ułożenie rury drenarskiej z PCV  110 mm w otulinie 
geowłókniny w obsypce żwirowej wraz z wyprowadzeniem drenu na skarpę zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
i niniejszą STWiORB. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00.„Wymagania Ogólne”  
Dren – sączek podłużny – ciąg rurek drenarskich, ułożonych na podbudowie betonowej i obsypany materiałem 

przepuszczalnym, służący do wgłębnego odprowadzenia wody do odbiornika.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00.„Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00.„Wymagania Ogólne” 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00.„Wymagania Ogólne” 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
2.2.1. Rury drenarskie  

Należy stosować rury o średnicy  110 mm. Rury oraz kształtki łączne wraz z uszczelkami muszą być odporne 
na  wszystkie występujące w wodzie i gruncie substancje od pH=2 do pH=12. Materiał rur powinien być odporny 
na pękanie i uderzenia do –40

0
 C oraz zachowywać swój kształt do +100

0
C. 

2.2.2. Geowłóknina 

Do ochrony rur drenarskich należy stosować geowłókninę produkowana w tym samym systemie, w którym 
produkowane są rury. Geowłóknina powinna wykazywać wysoką odporność na rozciąganie (12,5 kN/m) przy 
relatywnie małym odkształceniu (30%). Powinna być odporna na działanie roślin, grzybów i bakterii oraz na 
działanie substancji chemicznych. Grubość arkusza geowłókniny powinna wynosi ok. 1 mm, ciężar 
powierzchniowy ok. 190 g/m

2
.  

2.2.3. Podbudowa drenu i zasypka 

Jako podbudowę pod dren należy zastosować korytko betonowe  wg. KPED  karta 01.03. Dreny ułożyć w obsypce 
żwirowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wyprowadzenie drenu na skarpę zgodnie z KPED. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie Technologii i 
Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczona 
do robót. 
Można użyć dowolnego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Rurki drenarskie należy układać ręcznie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane i uzgodnione z 
Inżynierem. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i rodzaju przewożonych materiałów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na się, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
4.2.1 Składowanie i transport rur drenarskich:  
Rury powinny być dostarczane w firmowych opakowaniach producenta (np. na drewnianych ramach). Rury 
podczas transportu muszą być zabezpieczone, nie mogą być zrzucane, ani wysypywane z pojazdów. Nie 
powinny być składowane bez zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi przez okres dłuższy od 12 
miesięcy. W przypadku przykrywania rur i kształtek plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić 
dobrą wentylację. Elementy uszczelniające muszą być zasadniczo przechowywane w suchym, możliwie 
chłodnym miejscu, które zapewnia również ochronę przed światłem. 
4.2.2. Transport geowłókniny 
Geowłóknina powinna być dostarczana w rolkach, pakowana w folię odporną na promieniowanie UV. Folię można 
zdejmować dopiero bezpośrednio przed układaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  5. 
5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót oraz Projekt Organizacji Robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. Projekt podlega akceptacji Inżyniera. 
5.2.1. Zgodność z dokumentacją 
System drenażowy powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i niniejszą 
STWiORB. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być zaakceptowane przez Inżyniera i 
udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy 
5.2. Układanie i montaż rur drenażowych 
Układanie i montaż rur powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Rury, kształtki i 
uszczelki należy sprawdzić pod względem uszkodzeń przed opuszczeniem do wykopów. Rur nie należy wrzucać 
do wykopów. Nie wolno montować uszkodzonych rur, kształtek, uszczelek. W przypadku zastosowania rur 
profilowanych, docinanie rur do odpowiedniej długości należy wykonywać w zagłębieniu fali, prostopadle do osi 
rury. Powierzchnia cięcia powinna zostać wyrównana przy pomocy pilnika. Do łączenia rur należy stosować 
firmowe środki ślizgowe. Rury należy ułożyć na wcześniej przygotowanych korytkach betonowych zgodnie z 
KPED karta 01.03. Rury należy osłaniać geowłókniną oraz warstwą pospółki 0/8 mm o okrągłych  ziarnach. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Kontrola robót 
Kontrola materiałów następuje na podstawie atestów producenta oraz Aprobat Technicznych stwierdzających 
zgodności użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB pkt.2. 
6.2.2. Sprawdzenie ułożenia rur 

Należy sprawdzić: 

 zgodność spadków rur z Dokumentacją Projektową, 

 szczelność połączeń rur z wymaganiami producenta systemu, 

 dokładność obłożenia rur i ich warstwy ochronnej geowłókniną, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1mb (metr bieżący) ułożonego i odebranego drenu. 
7.3. Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają: 

 materiały na podstawie atestów producentów i badań, 

 ułożenie rur drenarskich wraz z ich zabezpieczeniem, 

 ułożenie poszczególnych warstw zasypki filtracyjnej. 
Odbiory częściowe powinny być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
7.4. Odbiór końcowy 

Na podstawie badań podanych w pkt 6 niniejszej STWiORB dokonuje się odbioru końcowego warstwy filtracyjnej. 
Odbiór ten potwierdzony powinien być protokołem odbioru zawierającym wyniki wszystkich niezbędnych badań, 
które należy przekazać Inżynierowi. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru końcowego 
sporządza się protokół. 
Odbiorom podlegają: 
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 odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i 
niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 ułożenie korytek betonowych jako łoża pod dren, 

 ułożenie drenu (dren + rękaw z geowłókniny) 

 wykonanie obsypki drenu,  

 wyprowadzenie drenu na skarpę przyczółka, 

 wykonanie umocnienia wylotu drenu, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] BN-78/6744-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport. 
[2] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[3] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
[4] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. oznaczanie wskaźnika  

   wodoprzepuszczalności. 
[5] PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
[6] PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
[7] PN-88/B-04481 Badania próbek gruntu. 
[8] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika  

   wodoprzepuszczalności. 
10.2. Inne dokumenty 

"Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych" wydany przez TRANSPROJEKT Warszawa. 
Katalog Detali Mostowych, GDDKiA, 2002r. 
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M.21.01.10 Umocnienie dna i skarp cieku 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i 
winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część 
tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. 
Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem umocnienia skarp rowów melioracyjnych i cieków naturalnych przy zastosowaniu geosiatki komórkowej 
i płyt betonowych ażurowych wypełnionych materiałem zasypowym. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
Geosiatka komórkowa - elastyczna struktura trójwymiarowa, złożona z zespołu taśm polietylenowych, łączonych 

zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się do kształtu „plastra miodu". 
Komórkowy system ograniczający - system złożony z geosiatek komórkowych, wypełnionych materiałem 

zasypowym, który będąc zamknięty w geosyntetycznych komórkach, jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi 
przesunięciami, umożliwiając rozkładanie działającego obciążenia na większym obszarze. 
Materiał zasypowy - materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukcji, obejmujący 

m.in. kruszywo łamane, żwir, pospółkę, piasek, rozkruszony stary beton, pokruszony żużel hutniczy, beton, grunt 
miejscowy, ziemię roślinną itp. 
Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, jak 

polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 
Geowłóknina - materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien syntetycznych, których spójność 

jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który 
maszynowo zastaje uformowany w postaci maty. 
Geotkanina - materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami polipropylenowymi we wzajemnie 

prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, że materiał ten przyjmuje własności 
tworzących go włókien. Mimo, że włókna ułożone są prostopadle do siebie, dzięki ich spleceniu i wzajemnemu 
tarciu, materiał posiada znaczną wytrzymałość na rozciąganie w kierunku ukośnym. 
Geosiatka płaska - geosyntetyczna płaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie większymi niŜ 

elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami. 
Rama montażowa - lekka przenośna rama, służąca do montażu dostarczonych na budowę geosiatek z 

wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne rozciągnięcie geosiatki i nadanie jej 
komórkom nominalnych wymiarów. 
Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych, na którym rozłożono geosiatkę komórkową i wypełniono jej komórki materiałem zasypowym. 
Podbudowa nawierzchni drogowej - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. 
Umocnienie skarp - trwałe umocnienie powierzchniowe pochyłych elementów pasa drogowego w celu ochrony 

przed erozją, za pomocą geosiatki komórkowej ułożonej na skarpach z wypełnieniem komórek geosiatki gruntem 
miejscowym lub ziemią roślinną. 
Ściana oporowa - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 

nasypowych. 
Utwardzone pobocze - część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do 

przejęcia obciążenia od kół samochodów dopuszczonych do ruchu. 
Gruntowe pobocze - część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona do 

ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWIORB DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 
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 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz. U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Materiały do wykonania elementów umocnienia 

 geosiatka komórkowa, 

 geosyntetyki, 

 materiały wypełniające geosiatkę (materiały zasypowe), 

 materiały do mocowania geosiatki. 

 płyty ażurowe typu JOMB o wymiarach 90x60x12cm, 

 darnina pasy 30x40 lub kwadrat 30x30cm, 

 podsypka piaskowo-żwirowa, 

 żwir o granulacji 16.0÷63.0mm, 
2.2.2. Geosiatka komórkowa 

Geosiatka komórkowa powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu dużej gęstości (HDPE), 
zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest dwustronnie teksturowana, 
połączona seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo, 
prostopadle do wzdłużnych osi taśm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być 
określone w aprobacie technicznej IBDiM. Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie 
teksturowane romboidalnymi wgłębieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień 
do 31 wgłębień o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm2 taśmy. Grubość taśmy przed 
teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancją -5%, +10%, a po teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 
± 0,15 mm. Geosiatka komórkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, składających się z 
siedemdziesięciu sześciu taśm. W pozycji złożonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi zespół 
wzajemnie do siebie przylegających taśm. W pozycji rozłożonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ 
faliście wygiętych taśm, złączonych grzbietami, wyznaczających trójwymiarowe struktury komórkowe. 
Geosiatki komórkowe produkuje się w różnych typach i rodzajach, których wyboru dokonuje się w 
dokumentacji projektowej. Np. wysokość geosiatki, równa szerokości taśm może wynosić: 50 mm, 75 
mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wypełnienia materiałem powierzchni taśmy geosiatki, 
można użyć: 

 taśmę nieperforowaną, 

 taśmę perforowaną. 
Materiał taśm może być wytwarzany w kolorach: a) czarnym z użyciem wagowym 1,5% + 2% sadzy, 
będącej absorberem nadfioletu, zapobiegającego degradacji polimeru, b) brązowym, zielonym lub 
innym, przy zastosowaniu pigmentów do kolorowania taśm bez zawartości metali ciężkich oraz 
aminowego stabilizatora opóźniającego działanie światła w ilości wagowej 1% nośnika. 
Sekcja geosiatki komórkowej rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni powinna mieć kształt 
prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być płaska bez widocznych sfalowań. Szerokość 
taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1mm, może różnić się o 3%, ale nie więcej jak 3mm. 
Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złożonym. Każda sekcja powinna 
mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach bezpośredniego 
działania światła nie powinno trwać dłużej niż dwa miesiące. W przeciwnym razie należy przeprowadzić 
ponowne badania geosiatki w zakresie wymagań dotyczących właściwości taśmy. 

2.2.3. Geosyntetyki 

Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej należy stosować geosyntetyki określone 
w dokumentacji projektowej, np.: 

 geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przędzy, włókien, filamentów, taśm) 
i geowłókniny (warstwa runa lub włókien połączonych siłami tarcia lub kohezji albo adhezji), 

 geosiatkę płaską, w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów. 
Każdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadać właściwej normie lub mieć aprobatę techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, np. IBDiM. Geosyntetyk powinien mieć charakterystykę zgodną z 
aprobatą techniczną oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się, aby geosyntetyki były 
odporne na działanie wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się. Geosyntetyki powinny być 
dostarczone bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z odpowiednią wytrzymałością na rozciąganie i 
rozerwanie oraz z odpornością na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi. 
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogą być składowane bez specjalnego 
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i 
przed działaniem słońca. Przy składowaniu geosyntetyków należy przestrzegać zaleceń producentów. 
Rolki geosyntetyków mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi lub ładowarek. 
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2.2.4. Materiał wypełniający geosiatkę 

Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową musi być dostosowany do funkcji 
konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowej, czyli w konstrukcjach wzmacniających 
powierzchnię skarp i stożków pełniących funkcję chłonną i akumulacyjną należy zastosować grunt 
miejscowy lub ziemię roślinną, z tym że w dolnej części się również wymagane jest wypełnienie 
niespoistymi materiałami naturalnymi jak kruszywo łamane, żwir, pospółka, piasek, rozkruszony. 
Materiał niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. dróg tymczasowych, parkingów, dróg o 
nawierzchni gruntowej, podbudów) zaleca się, aby miał uziarnienie do 25mm, z zawartością frakcji ilastej 
nie przekraczającej 7% i części organicznych do 2%. Kruszywo stosowane do konstrukcji 
wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej powinno odpowiadać wymaganiom norm: 

 PN-B-11111:1996 [8] dla żwiru i mieszanki kruszywa naturalnego, 

 PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego, 

 PN-B-11113:1996 [10] dla piasku. 
Składowanie kruszyw powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  Grunt miejscowy 
do wypełniania geosiatek powinien być zaaprobowanym przez Inżyniera materiałem uzyskanym na 
miejscu budowy lub w jego sąsiedztwie. Ziemia roślinna (grunt urodzajny) powinna mieć zawartość od 3 
do 20% składników organicznych i powinna być pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. Wybór gatunku roślin powinien być dostosowany do warunków miejscowych, tj. 
do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw należy brać pod uwagę specjalne 
mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne korzonki. Do obsiania gruntu urodzajnego można 
użyć uniwersalnej mieszanki traw. 

2.2.5. Materiały do mocowania geosiatki 
2.2.5.1. Kotwy firmowe 

Kotwy firmowe służące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek napinających do podłoża 
składają się z pręta zbrojeniowego oraz nałożonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z 
polimeru zbrojonego włóknem szklanym. Zacisk ma dwa ramiona umożliwiające jednoczesne 
przymocowanie do podłoża dwóch ścian geosiatek, chociaż w większości przypadków wystarczy 
zastosowanie jednego ramienia. Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 ÷ 13mm. 

2.2.5.2. Pręty i kołki do mocowania 

Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z zastosowaniem geosiatek mogą 
służyć również:  pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J o różnych średnicach, np. 8, 10, 12, 16 i 
20mm, pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 ÷ 20mm, kołki drewniane, dowolnych przekrojów 
poprzecznych. 
Długość prętów i kołków jest ustalona w dokumentacji projektowej. Pręty i kołki proste mogą być 
stosowane do umocowania elementów konstrukcji nie wymagających kotwienia miejscowego, tj. 
najkorzystniej jest używać je np. przy rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, 
geotkanin, geowłóknin itp. 

2.2.5.3. Linki napinające 

Linki polimerowe służą do dodatkowego przymocowania geosiatki komórkowej do podłoża i nadania 
większej stabilności przy działających siłach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, zwłaszcza na 
skarpach i ciekach wodnych. Stosowanie linek jest też korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) 
podłoże uniemożliwia częste przymocowanie do niego geosiatek, np. za pomocą wbijanych kotew. Linki 
wprowadza się do geosiatki przy użyciu fabrycznie wykonanych otworów, prowadząc je w linii prostej 
przez sekcję lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje się do podłoża zwykle za pomocą wbijanych 
stalowych kotew, ograniczając ich liczbę w przypadku podłoża twardego. Standardowe linki są 
wykonane z wysokowytrzymałej poliestrowej, dzianej przędzy wielowłókienkowej, dostępne z różnymi 
wytrzymałościami na rozciąganie. Można również uzyskać linki poliestrowe z powłoką polietylenową, 
które korzystne są przy specjalnych rozwiązaniach wymagających bardzo mocnego przymocowania 
geosiatek. Najczęściej stosuje się następujące linki poliestrowe: średnica, mm 13, 19 min. wytrzymałość 
na zerwanie, kN 3,11 6,7 i 9,3 

2.2.5.4. Inne materiały mocujące geosiatkę 

Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek należą: 

 metalowe galwanizowane zszywki, np. 12mm, do łączenia boków sąsiednich sekcji geosiatek, 

 ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe, 

 przenośne ramy montażowe z tworzywa sztucznego, zapewniające dokładne rozciągnięcie sekcji 
geokomórki i nadające komórkom nominalne wymiary. 

2.2.6. Płyty ażurowe  

Do wykonanie umocnienia dna cieków należy stosować płyty ażurowe typu JOMB o wymiarach 100x75x12cm.  
Płyty mają być wykonane z betonu B37 (C30/37). 
2.2.7. Palisada drewniana  

Do wykonania palisady należy użyć paliki drewniane o długości min. 1,5m i średnicy ok. 0,2m. Kołki powinny być 
wykonane z drewna sosnowego i muszą być zaimpregnowane. Końcówki palików powinny być ścięte, 
zaostrzone. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: sprzęt do wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, 
równiarki, spycharki itp., układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
materiału ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., ładowarki, 
równiarki lub układarki do rozkładania kruszywa, walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, zagęszczarki 
płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne, przenośne ramy montażowe do rozciągania 
geosiatki na budowie i nadania jej komórkom nominalnych wymiarów, betoniarki do wykonania betonu, inny 
drobny sprzęt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noże do cięcia geosiatek. Sprzęt powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport geosiatek komórkowych powinien 
odbywać się w stanie złożonym w opakowaniu fabrycznym. Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować 
oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu należy zabezpieczyć opakowane bele przed 
przemieszczaniem się oraz chronić przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem. Drobne przedmioty należy 
przewozić w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Wszystkie materiały można przewozić 
dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania szczegółowego projektu technologii i organizacji robót 
związanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna rowów uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty. 
Projekt w szczególności powinien zawierać: 

 Rysunki robocze umocnienia (profile cieków, przekroje poprzeczne charakterystyczne, szczegóły 
konstrukcyjne itp.) 

 Charakterystykę systemu geokrat komórkowych przewidzianych do zastosowania, 

 Opis technologii prowadzenia prac w dostosowaniu do przewidywanego systemu umocnienia,  

 Sposób ewentualnego przekierowania cieku – np. zarurowanie, groble itp. 

 Inne niezbędne elementy konieczne do szczegółowego wykonania prac. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty odwodnieniowe, 

 ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką, 

 wykonanie innych elementów robót, 

 roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

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

 usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót, 

 sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają warunkom zawartym w dokumentacji 
projektowej, 

 zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń STWIORB D.01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych oraz z ustaleń STWIORB D.02.00.00 przy występowaniu robót ziemnych. 
5.4. Roboty odwodnieniowe 

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez 
Inżyniera, należy wykonać niezbędne roboty odwodnieniowe, np.: wykonanie sączków, drenów lub innych 
elementów odwodnienia wgłębnego, obniżenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, ew. wykonanie warstwy 
filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowłókniny zainstalowanej wg zaleceń producenta. Przy instalacji 
systemu odwodnieniowego należy: upewnić się czy zachowana jest drożność rur oraz szczelność wszystkich 
połączeń, zabezpieczyć wyloty rur odwodnieniowych przez owinięcie ich końca geosyntetykiem, sprawdzić czy 
woda wypływająca z rury nie powoduje lokalnej erozji. 
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5.5. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej komórek 

Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje: 

 wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej, 

 rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych rozmiarów i kształtu plastra 
miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji materiałem 
zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych elementów mocujących 
geosiatkę lub zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem ziemnym. Przy stosowaniu ramy 
montażowej, naciąga się na nią całą sekcję geosiatki, a następnie całość odwraca się i ustawia w wymaganej 
pozycji 

 rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji, 

 wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej metalowe zszywki 
lub inną metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.), 

 rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszystkich sąsiadujących 
sekcji geosiatek lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie materiału zasypowego wokół 
wypełnianych sekcji geosiatki, 

 wypełnianie komórek geosiatki, przy: 

 zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki, spycharki, równiarki itp., 

 zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z wysokości większej niż 1m, 

 zapełnianiu komórek geosiatki metodą „od czoła", z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn po 
niewypełnionych sekcjach, 

 zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm ponad 
górnymi krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne na powierzchni komórki 
geosiatek), 

 wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie (np. równiarką, 
spycharką), 

 zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką płytową do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. Sprzęt cięższy można stosować w obszarze 
wewnątrz sekcji geosiatki, natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę płytową) zaleca się stosować do 
zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją geosiatki, 

 usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek, jeśli przewiduje się 
ułożenie kolejnej, wyżej leżącej warstwy geosiatki komórkowej, tak aby widoczna była struktura komórkowa 
sekcji, 

 układanie kolejnych, wyżej leżących warstw geosiatek, które dokonuje się z przesunięciem, co zabezpiecza 
przed utratą materiału zasypowego (wypieranie materiału zasypowego z pomiędzy kolejnych warstw 
geosiatek komórkowych oznacza nadmierne zagęszczenie materiału), 

  wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabrykowanym 
betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej części 
sekcji w wyniku najeżdżania na nią pojazdów, 

  pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie geosiatki komórkowej i 
wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.6. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych 

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni pochyłych, jak skarpy wykopów rowów melioracyjnych, 
cieków naturalnych, powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmując wykonanie: 

 powierzchni podłoża ziemnego na skarpie według rzędnych wysokościowych umożliwiających ułożenie 
geosiatki komórkowej, 

 warstwy separacyjnej (lub separacyjno-filtracyjnej) np. z geosyntetyków, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa lub poleci Inżynier. Sposób wykonania warstwy separacyjnej powinien odpowiadać wymaganiom 
pktu 5.6 podpunkt 2 z dostosowaniem do potrzeb robót na skarpie, 

 ewentualnych robót odwodnieniowych, przewidzianych przez dokumentację projektową, np. sączków, drenów 
lub innych elementów odwodnienia wgłębnego, według sugestii punktu 5.4, upewniając się czy zachowana 
jest drożność i szczelność systemu odwodnieniowego, 

  ułożenia geosiatek na skarpie, z tym że w pierwszej kolejności należy zakotwić górną część sekcji geosiatki 
na szczycie skarpy (np. na poboczu korony drogi w przypadku skarpy nasypu wg rysunku w projekcie 
wykonawczym). W tym celu na szczycie skarpy w dnie usuniętej części pobocza lub wykopanego rowu należy 
wbić w grunt stalowe pręty długości np. 60÷100cm średnicy 10÷12mm, w odległościach co około 50cm, tj. 
zwykle w co drugą komórkę siatki. W pręty należy włożyć jeden rząd komórek, po czym należy geosiatkę 
komórkową rozciągnąć w dół, do pełnego jej napięcia, tworząc siatkę podobną do kształtu plastra miodu. 
Komórki siatki w jej dolnej krawędzi należy zakotwić w grunt skarpy podobnymi prętami stalowymi we 
właściwych odstępach. Między górną a dolną krawędzią siatki należy wbić większą liczbę prętów w 
odległościach około 80÷100cm. Pręty stalowe do mocowania siatki mogą: 

 mieć kształt litery J i ich zagięcie po wbiciu musi utrzymywać górną krawędź ściany komórki dobrze 
przymocowaną do podłoża skarpy, 

 być firmową kotwą, wykonaną z pręta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego. 

 Sąsiadujące ze sobą sekcje geosiatek komórkowych należy przymocować np. galwanizowanymi zszywkami 
12 mm, przy pomocy pneumatycznej zszywarki. W przypadku gdy długość skarpy jest większa od długości 
rozłożonej sekcji geosiatki, należy wzdłuż dolnej krawędzi sekcji wbić kolejny rząd prętów i zahaczyć o nie 
kolejną sekcję geosiatki, 
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 wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pomocą linek poliestrowych, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa lub Inżynier. W tym celu należy przygotować linki o długości zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia 
sekcji geosiatki oraz dodatkowej długości około 15%. Linki należy przewlec przez otwory nawiercone w 
złożonej sekcji geosiatki, a wolne końce należy zabezpieczyć węzłami, aby uniemożliwić wysunięcie się linek. 
Wolne końce linek można zakotwić w gruncie za pomocą kołków, prętów, kotew itp. Linki można dodatkowo 
przymocować wewnątrz komórki kotwą, prętem w kształcie litery J w celu uzyskania większej stabilności 
systemu komórkowego. Jeśli nie można zastosować kotew lub prętów do przymocowania linki wewnątrz 
komórki (np. gdy nie wolno przebić znajdującego się pod geosiatką materiału geotekstylnego) należy linki 
przytwierdzić do ścian komórek za pomocą zszywek, 

 napełnienia komórek geosiatki materiałem zasypowym, tj. gruntem miejscowym lub ziemią roślinną według 
punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku przewidywanego 
zatrawienia skarpy, dopuszcza się wypełnienie dolnej części komórek materiałem mniej wartościowym, lecz z 
zapewnieniem wykonania górnej warstwy 5÷0cm z ziemi roślinnej wg punktu 2.2.5. Napełnianie komórek 
materiałem wypełniającym należy dokonywać przez nasypywanie go z góry w dół po skarpie wg zasad 
podanych w punkcie 5.5, z nadmiarem do 5cm w celu umożliwienia zagęszczenia ziemi roślinnej, 

 robót utrwalająco-umacniających np. przez obsianie mieszankami traw wg punktu 2.2.5. Przy przewidywaniu 
spływu wody powierzchniowej po skarpie można wykonać powierzchniowe ścieki skarpowe w odpowiednich 
miejscach, przez napełnienie komórek geosiatki betonem. W przypadku dużych powierzchni spływania wody, 
można ją przejąć przez wgłębne sączki podłużne, tj. dreny umieszczone w wykopach wąskoprzestrzennych. 

5.7. Umocnienie dna płytami ażurowymi  

Płyty ażurowe typu JOMB należy ułożyć na zgęszczonej warstwie podsypki żwirowej o grubości w dnie 15cm, na 
skarpie gr. 10cm. Płyty ażurowe ułożone w dnie należy połączyć z pytami ułożonymi na skarpie betonem 
C30/37.Otwory płyt ażurowych ułożonych w dnie należy wypełnić żwirem o granulacji 16,0÷63mm. Płytę ażurową 
ułożoną na skarpie przymocować dwoma palikami. Wolne przestrzenie płyty na skarpach wypełnić humusem 
przemieszanym z nasionami mieszanki traw. 
5.8. Wykonanie palisady  

Miejsca wykonania palisady drewnianej wskazane są w dokumentacji projektowej. Paliki należy pogrążać w 
gruncie jeden przy drugim. Wbity palik powinien wystawać ok.5- 10cm ponad poziom umocnienia.  
5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników 
itp., 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót. 

 lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową 1 raz wg dokumentacji projektowej 

 roboty przygotowawcze bieżąco wg punktu 5.3 

 roboty odwodnieniowe bieżąco wg punktu 5.4 

 ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką bieżąco wg punktów 5.5÷5.7 

 wykonanie innych elementów robót bieżąco wg punktów 5.5÷5.8 

 wykonanie robót wykończeniowych, ocena ciągła wg punktu 5.9 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni skarp i dna 
rowów melioracyjnych i cieków naturalnych wykonanych przy użyciu geokraty, 

 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni  dna rowów 
melioracyjnych i cieków naturalnych wykonanych przy użyciu płyt betonowych typu JOMB, 

 mb (metr bieżący) wykonanej palisady drewnianej, 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Podstawa odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z umocnieniem cieków i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacjach 
Projektowych i niniejszej STWiORB. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty odwodnieniowe, 

 wykonanie koryta (wykopu fundamentowego), 

 ułożenie geosiatki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne" oraz 
niniejszej STWIORB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 opracowanie Projektu Technologicznego umocnienia skarp i dna rowów, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 obsługę geodezyjną, 

 najem środków transportowych 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty odwodnieniowe, 

 ułożenie sekcji geosiatek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i innymi robotami, 
według wymagań dokumentacji projektowej i STWiORB, 

 wykonanie umocnienia cieku płytami ażurowymi typu JOMB, 

 wykonanie palisady drewnianej, 

 roboty wykończeniowe, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 niezbędne badania i pomiary, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[2] PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
[3] PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
[4] PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Aprobaty techniczne 
[2] Karty stosowania i instrukcje zabudowy produktów wystawione przez producentów, 
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M.20.01.11 Przepusty z rur z tworzyw sztucznych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do 
norm krajowych, które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te 
winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i 
wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia  
wody małych cieków wodnych pod nasypami drogowymi. 
1.4.2. Polietylen PEHD – wysoko udarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą 
odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczona odpornością na benzynę. 
1.4.3.  Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu PEHD, którego  
zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju 
dostosowanego do średnicy rury. 
1.4.4. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 
1.4.5. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

 Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm i 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
 Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o 
wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. 
2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi do wykonania przepustów, według zasad niniejszej Specyfikacji są : 
– rury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, opaski zaciskowe lub 
śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
– mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 
0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 
– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z Dokumentacja Projektowa, 
- materiał na zasypkę, 
- cement, 
− woda, 
− piasek, 
- drewno na deskowanie, 
-  bruk kamienny, 
2.3. Składowanie materiałów 

Rury polietylenowe oraz złączki i opaski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 
mechanicznemu uszkodzeniu.  

Podłoże, na którym składuje sie rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na 
całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury układane swobodnie 
zaleca sie układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami 
drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie 
występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres 
składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat.  

Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i STWiORB wymienionych w 
punkcie 2.2. 
2.4. Wymagania dla rur PEH 

Rury powinny posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobata techniczną, dopuszczająca je do 
stosowania, jako przepusty pod drogami.  
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Rury powinny charakteryzować sie sztywnością obwodowa ≥8 kN/m2. 
Kształt i wymiary prefabrykatów rurowych powinny być zgodne z Rysunkami i Specyfikacją. Powierzchnie  

elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. 
2.5. Materiał na zasypkę przepustu 

Materiał na zasypkę powinien być niewysadzinowy, o frakcji mieszczącej sie w przedziale 0-31.5mm, 
możliwie jednorodny o max. grubości ziaren nieprzekraczającej wielkości karbu. Należy stosować żwiry, pospółki i 
piaski co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5.  

Wymagany jest wskaźnik zagęszczania zasypki Is ≥ 1,0.  
Skarpa czołowa nasypu zasypki, ograniczająca zasypywana przestrzeń za częścią przelotowa przepustu, 

powinna mieć pochylenie nie bardziej strome niż 1:1. 
2.6.  Wymagania dla cementu 

Cement do zaprawy cementowej, na podsypkę cementowo-piaskowa i do spoinowania powinien być klasy 
32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.7. Wymagania dla wody 

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mo_na 
stosować wodociągowa wodę pitna. 
2.8. Wymagania dla piasku 

Piasek do zaprawy cementowej do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-B-
06711 kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskowa powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
2.9. Wymagania dla zaprawy cementowej 

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż  M12 i spełniać wymagania PN-B-
14501. 
2.10. Wymagania dla drewna 

Drewno na deskowanie wykorzystywane przy wykonywaniu przepustów powinno spełniać wymagania PN-
D-96000 i PN-D-95017. 
2.11. Wymagania dla materiałów do wykonania wlotu i wylotu 

Kamień łamany (16-20cm) BN-70/6716-02 i PN-B-01080, betonowa kostka brukowa grub. 8 cm lub 
brukowa kostka kamienna grub. 10, 16 cm, (za zgoda Inżyniera dopuszcza sie stosowanie innych materiałów np. 
kamienna kostka nieregularna , brukowiec, kamień polny ) 
2.12. Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. Należy prowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom, określonym 
przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów powinien wykazać sie możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- koparek, 
-  
- dozowników wagowych do cementu, 
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe, 
- pił mechanicznych w przypadku przycinania rur na budowie. 
- sprzętem transportowym, 
- sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też być 
wykonywany ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne 
wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
  
4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania sie podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawało poza obrys środka 
transportowego. 

Śruby, nakrętki, podkładki, opaski należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozja i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczane przed przemieszczaniem sie, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
  
5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
-  odwodnienia, 
-  czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust, 
-  wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
-  innych robót podanych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
5.3.  Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod ławę fundamentowa powinien być dostosowany do wielkości 
przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop należy wykonywać w takim okresie, 
aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu. 
5.4. Ława fundamentowa pod przepust 

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.  
W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża powinien być 
wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 

Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na 
zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w Dokumentacji Projektowej, z mieszanki kruszywa 
naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. 

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równe j 
wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie sie w niej zagłębić. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
-  
- dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
5.5. Przycinanie prefabrykatów rurowych 

Rury należy przyciąć w płaszczyźnie poprzecznej do ich podłużnej osi symetrii o nachyleniu 
dostosowanym do pochylenia skarp tj. ok. 1 : 1,5. Płaszczyznę ciecia na wlocie i wylocie należy licować z 
projektowana płaszczyzna skarpy drogi przy przepuście. 

Powierzchnia rury przeznaczonej do wbudowania nie powinna po przycięciu posiadać pęknięć i 
nadmiernych ubytków. 
5.6. Układanie prefabrykatów rurowych 

Przy prowadzeniu robót montażowych obowiązują standardowe zasady układania rur z materiałów 
elastycznych. Rury należy ułożyć na projektowanym podłożu w taki sposób, aby wyeliminować możliwość 
odkształcenia. Nadsypką nad częścią konstrukcyjna przepustu (rury) powinna wynosić co najmniej 50 cm (wraz z 
konstrukcja nawierzchni). 

Zaleca sie układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, 
wynikającą z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z 
dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 

Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
– ułożeniu na ławie złączki, 
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
– zamknięciu złączki, 
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągniecie ich. 

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna być mniejsza od 1 m. 
W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ława, należy 

sprawdzić skuteczność połączeń miedzy rurami. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego 

położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypka wspierająca. 
Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu 

lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 
 
5.7. Zasypka przepustów 

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górna krawędź przepustu powinna być 
wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem 
gruboziarnistym. 

Zasypka powinna być wykonywana: 
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95 w strefie 
bezpośredniej przy rurze i ≥0,98 w pozostałej strefie, 
– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 
przemieszczania poziomego, 
– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała 
wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien 
odpowiadać wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. 
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Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierająca przepust, umieszczona w obszarze 
ograniczonym ćwiartka koła nad ława. Materiał na podsypkę wspierająca powinien odpowiadać wymaganiom 
mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym 
zagęszczeniu stosowanym sprzętem a orientacyjnie nie powinna przekraczać : 
a) przy zagęszczaniu ręcznym - 15 cm, 
b) przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 30 cm. 
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów 

Umocnieniu podlega dno oraz skarpy na wlocie i wylocie przepustu wokół przyciętej rury nośnej przepustu 
w zakresie i kształcie zgodnym z Rysunkami. 

Elementem umocnienia jest kamień łamany na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm i 
spoinowany zaprawa cementowa. 

Brukowanie należy wykonywać w okresie dodatnich temperatur powietrza. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną  normą i niniejszymi 
STWiORB oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
–  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pk-cie 
2, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.4. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu(ławy)przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przepustu przy wlocie i wylocie Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 
−1 m (jeden metr) wykonanego przepustu odpowiedniej średnicy 
−1 szt. (sztuka) umocnienia wlotu i wylotu odpowiedniej średnicy 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m przepustu odpowiedniej średnicy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 przygotowanie podłoża pod przepust, 

 ułożenie geotkaniny, 

 wykonanie ław fundamentowych, 

 montaż przepustu z rur PEHD, 

 zasypkę przepustu, wykonana zgodnie z instrukcja, z zagęszczeniem warstwami, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w ST, 

 inne roboty składające sie na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. 
Cena wykonania 1 szt. umocnienia wlotu i wylotu odpowiedniej średnicy obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

  

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 

 uporządkowanie terenu, 

 przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w ST, 

 inne roboty składające sie na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[2] PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z 
betonu 

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
[4] PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
[5] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
[6] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
[7] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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M.21.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 
M.21.01.00 Roboty rozbiórkowe 
M.21.01.01 Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
w ramach zadania: ” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Zakres rozbiórek dla obiektów mostowych: 

 całkowita rozbiórka betonowych elementów wyposażenia ustroju nośnego obiektów (zabudowy 
chodnikowe, płyty przejściowe, beton ochronny izolacji, betonowe słupki barier ochronnych, inne) 

 całkowita rozbiórka ustroju nośnego obiektów inżynierskich, 

 całkowita rozbiórka podpór (korpus, skrzydła), 

 całkowita rozbiórka fundamentów podpór. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2.MATERIAŁY 

Materiały wbudowane nie występują. Materiały służące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac 
rozbiórkowych nie są objęte niniejsza STWiORB. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie Technologii i 
Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczona 
do robót. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych fundamentów Wykonawca może zastosować dowolny sprzęt 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  4. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane i uzgodnione z 
Inżynierem. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i rodzaju przewożonych materiałów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  5. 
5.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz Projekt 
Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 
Wykonawca robót zobowiązany jest również do: 
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 opracowania szczegółowego projektu technologicznego rozbiórki obiektów w oparciu o wytyczne 
zawarte w dokumentacji projektowej, 

 opracowania Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót rozbiórkowych (wariantowo), 

 uzgodnienia powyższego projektu z Inżynierem i innymi niezbędnymi jednostkami (wariantowo), 

 wprowadzenia Projektu Organizacji Ruchu, 

 utrzymania oznakowania na czas prowadzenia robót, 

 przywrócenia docelowej organizacji ruchu po wykonaniu robót rozbiórkowych, 
Prace rozbiórkowe na obiektach mogą zostać przeprowadzone po uprzednim wprowadzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu. Projektant wskazał w dokumentacji projektowej sposób realizacji obiektów z wykorzystaniem 
tymczasowej organizacji ruchu (objazdy, drogi technologiczne, obiekty tymczasowej). Przyjęty sposób realizacji 
prac został przeanalizowany przez Projektanta, uzgodniony pod kątem min. geometrii dróg tymczasowych, 
parametrów hydraulicznych tymczasowych obiektów inżynierskich i wprowadzenia tymczasowego oznakowania.  
W przypadku gdy Wykonawca prac podejmie działania zmierzające do realizacji prac w odmiennej technologii niż 
zakładana i uzgodniona, winien przed przystąpieniem do robót budowlanych opracować stosowne opracowania 
projektowe i uzgodnić je z odpowiednimi jednostkami. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zweryfikować czy rozpoczęcie robót jest uwarunkowane 
wykonaniem przekładek lub zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji prace rozbiórkowe i przekładkowe sieci należy skoordynować lub przeprowadzić wcześniej. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy stosować zabezpieczenia przed przedostawaniem gruzu na trasy 
komunikacyjne położone w rejonie obiektu przewidzianego do rozbiórki. 
Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzania z użyciem młotów pneumatycznych lub koparek z 
odpowiednim osprzętem. Wyklucza się możliwość stosowania robót strzałowych. 
Jeśli po odsłonięciu istniejącego fundamentu okaże się, że występują rozbieżności pomiędzy zakresem podanym 
w Dokumentacji Projektowej, a istniejącymi warunkami, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera. Inżynier 
wyda polecenia, w jakim zakresie roboty rozbiórkowe ulęgną zmianie. 
Zakres robót rozbiórkowych objętych niniejsza STWiORB obejmuje również: 

 ewentualne obniżenie poziomu wody gruntowej (studnie depresyjne, pompowane) umożliwiające 
prowadzenie robót rozbiórkowych poniżej poziomu wody gruntowej, 

 przekierowanie cieku celem umożliwienia prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 roboty rozbiórkowe elementów niewskazanych w dokumentacji projektowej których inwentaryzacja była 
niemożliwa na etapie prowadzenia prac projektowych a których rozbiórka jest konieczna z uwagi na 
projektowany zakres prac np. fundamenty. 

 usuniecie i odwoź gruzu. 
Odrębnymi specyfikacjami objęte są: 

 rozbiórka warstw bitumicznych nawierzchni drogowej, 

 rozbiórka warstw podbudowy, 

 wykopy lub rozkopy drogi, 

 wykopy lub rozkopy drogi umożliwiające dojazd do robót rozbiórkowych, 

 zabezpieczenia wykopów, 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

 zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 

 zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 

 zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 
5.3. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek 

 Wszystkie materiały pochodzące rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w 
terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Utylizacja materiałów powinna zostać przeprowadzona 
zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 
5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie rozbiórek obiektów. 

 Szczegółowe informacje na temat warunków bezpiecznego prowadzenia prac przy realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarto w odrębnej części opracowania – Projekt Budowlany, Tom 11 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie prowadzonych robót przewiduje się, że wystąpią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników 
oraz osób z zewnątrz z uwagi na głębokie wykopy, ciężki sprzęt wykorzystywany do robót rozbiórkowych oraz 
elementy rozbieranych obiektów. 
 W oparciu o powyższe przesłanki do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie 
szczegółowego planu rozbiórki oraz: 

 planu BIOZ z uwzględnieniem specyfiki rozbieranego obiektu, 

 planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 
granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego 

 zakresu robót i kolejności realizacji poszczególnych etapów robót, 

 przekazania informacji o zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie realizacji prac, 

 wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 

 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

 zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed możliwością wystąpienia 
zagrożenia, 

 zapewnienie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 
kompetentnych osób odpowiedzialnych za nadzór, 
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 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na budowie, 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z 
rodzaju wykonywanych robót, 

 zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

5.5 Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych nie zinwentaryzowanych i niezidentyfikowanych w 
terenie 

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac rozbiórkowych na niezidentyfikowane obiekty 
budowlane usytuowane pod ziemią których identyfikacja i lokalizacja była niemożliwa na etapie opracowywania 
projektu a wchodzących w kolizję z projektowanym zamierzeniem budowlanym, Wykonawca robót jest 
zobligowany do ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca robót jest zobligowany do opracowania 
szczegółowego projektu rozbiórki obiektu wraz z przeprowadzeniem analizy pod katem ewentualnego 
zabytkowego charakteru obiektu budowlanego. Powyższe powinno odbyć się za wiedzą odpowiednich służb 
archeologicznych jak i właściwego przedstawiciela Konserwatora Zabytków. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 rusztowania i podesty robocze, 

 zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych, 

 zgodność zakresu robót z Dokumentacja Projektową 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1m
3
 (metr sześcienny) obmierzonego przed rozbiórką elementu, 

Jednostką obmiaru jest 1mb (metr bieżący) obmierzonego przed rozbiórką przewodu przepustu, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru końcowego 
sporządza się protokół. 
Odbiorom podlegają: 

 przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze, 

 odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji Projektowej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU 00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 opracowanie projektu rozbiórki i uzgodnienie go z Inżynierem, 

 opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas 
prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 utrzymanie oznakowania, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających  z przyjętej technologii robót, 

 dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera jako do wykorzystania – oczyszczenie, załadunek i 
odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazanym przez Inżyniera, 

 dla pozostałych materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek i odwóz w miejsce 
uzgodnione z Inżynierem, 

 wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów 
zabezpieczających przed przedostawaniem gruzu na trasy komunikacyjne, 

 przekierowanie cieków, 

 odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót, 

 wykonanie prac rozbiórkowych, 

 przygotowanie dojazdów dla sprzętu odwożącego gruz, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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Nie występują 
10.2. Inne dokumenty 

Nie występują 
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M.21.02.00 Elementy stalowe 
M.21.02.01 Rozbiórka konstrukcji stalowej ustroju nośnego 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm 
krajowych, które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny 
być uważane za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich. 
Roboty, których dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu prowadzenie 
robót rozbiórkowych dotyczących elementów stalowych. 
Zakres rzeczowy robót obejmuje rozbiórkę: 

 Konstrukcji nośnej mostu, 

 Stalowych elementów barier ochronnych , 

 Innych elementów stalowych. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Materiały wbudowane nie występują. Materiały służące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac 
rozbiórkowych nie są objęte niniejsza STWiORB. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie Technologii i 
Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczona 
do robót. 
Demontaż konstrukcji stalowej istniejącego wiaduktu należy przeprowadzić przy użyciu żurawia samochodowego. 
Cięcie konstrukcji na elementy transportowe wykonywać przy użyciu palników gazowych. Poszczególne elementy 
konstrukcji stalowej przeznaczone do transportu muszą odpowiadać wymogom skrajni drogi po której planuje się 
transport elementów do miejsca składowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane i uzgodnione z 
Inżynierem. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i rodzaju przewożonych materiałów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem 
mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem 

 

 

Autostrada II Sp z o.o.                                                                                                                                            415 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót Rozbiórkowych, Projekt 
Zapewnienia Jakości oraz Projekt Rusztowań na czas rozbiórki uwzględniające wszystkie warunki w jakich 
prowadzone będą roboty. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych istniejącego obiektu nad torami kolejowymi Wykonawca Robót 
uzyska stosowne uzgodnienia dotyczące prowadzenia prac z zarządcą terenu kolejowego (zgoda na wejście w 
teren kolejowy, opracowanie i uzgodnienie harmonogramu zamknięć torowych związanych z prowadzeniem prac 
rozbiórkowych) 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 rusztowania i podesty robocze, 

 zgodność prowadzenia robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót Rozbiórkowych, 

 szczelność pomostów (nad torami kolejowymi) 

 zgodność zakresu robót z Dokumentacja Projektową 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1Mg (megagram) zdemontowanej konstrukcji stalowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 opracowanie szczegółowego projektu rozbiórki i uzgodnienie go z Inżynierem, 

 opracowanie i uzgodnienie harmonogramu zamknięć torowych, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających  z przyjętej technologii robót, 

 dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera jako do wykorzystania – oczyszczenie, załadunek i 
odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazanym przez Inżyniera, 

 dla pozostałych materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek i odwóz w miejsce 
uzgodnione z Inżynierem 

 wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów 
zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 

 budowa niezbędnych rusztowań, 

 wykonanie prac rozbiórkowych, 

 przygotowanie dojazdów dla sprzętu odwożącego gruz, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Nie występują 
10.2. Inne dokumenty 

Nie występują 
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M.21.01.07 Rozbiórki umocnień cieków 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót dla drogowych obiektów 
inżynierskich: 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami zawartymi w pkt. 
10 oraz z określeniami podstawowymi w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów 

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Materiałem rozbieranym są drobnowymiarowe elementy betonowe, płyty betonowe z otworami lub płyty kamienne  
ze spoinami wypełnionymi piaskiem lub zalewanymi zaprawą cementową. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie Technologii i 
Organizacji Robót i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczona 
do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane i uzgodnione z 
Inżynierem. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i rodzaju przewożonych materiałów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na się, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie  warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonanie robót obejmuje: 

 Zabezpieczenie koryta cieku lub ewentualne przekierowanie cieku na czas prowadzenia robót, 

 odspojenie elementów umocnienia od podłoża, 

 transport odspojonych elementów drobnowymiarowych w miejsce wskazane przez Inżyniera, 

 oczyszczenie miejsca rozbiórki 
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 W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy unikać nadmiernego gromadzenia materiału z 
rozbiórek w korycie cieku celem zminimalizowania szkodliwego ich działania. 
Prace rozbiórkowe na obiektach mogą zostać przeprowadzone po uprzednim wprowadzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu. Projektant wskazał w dokumentacji projektowej sposób realizacji obiektów z wykorzystaniem 
tymczasowej organizacji ruchu (objazdy, drogi technologiczne, obiekty tymczasowej). Przyjęty sposób realizacji 
prac został przeanalizowany przez Projektanta, uzgodniony pod kątem min. geometrii dróg tymczasowych, 
parametrów hydraulicznych tymczasowych obiektów inżynierskich i wprowadzenia tymczasowego oznakowania.  
W przypadku gdy Wykonawca prac podejmie działania zmierzające do realizacji prac w odmiennej technologii niż 
zakładana i uzgodniona, winien przed przystąpieniem do robót budowlanych opracować stosowne opracowania 
projektowe i uzgodnić je z odpowiednimi jednostkami. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zweryfikować czy rozpoczęcie robót jest uwarunkowane 
wykonaniem przekładek lub zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji prace rozbiórkowe i przekładkowe sieci należy skoordynować lub przeprowadzić wcześniej. 
 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu umocnienia muszą 
być odwiezione w miejsce utylizacji.  
Zakres robót rozbiórkowych objętych niniejsza STWiORB obejmuje również: 

 ewentualne obniżenie poziomu wody gruntowej (studnie depresyjne, pompowane) umożliwiające 
prowadzenie robót rozbiórkowych poniżej poziomu wody gruntowej, 

 przekierowanie cieku celem umożliwienia prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 roboty rozbiórkowe, 

 usuniecie i odwoź gruzu. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności: 

 zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 

 zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 

 zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice). 
5.3. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek 

 Wszystkie materiały pochodzące rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w 
terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Utylizacja materiałów powinna zostać przeprowadzona 
zgodnie z wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 
5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie rozbiórek obiektów. 

 Szczegółowe informacje na temat warunków bezpiecznego prowadzenia prac przy realizacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zawarto w odrębnej części opracowania – Projekt Budowlany, Tom 11 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie prowadzonych robót przewiduje się, że wystąpią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników 
oraz osób z zewnątrz z uwagi na głębokie wykopy, ciężki sprzęt wykorzystywany do robót rozbiórkowych oraz 
elementy rozbieranych obiektów. 
 W oparciu o powyższe przesłanki do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie 
szczegółowego planu rozbiórki oraz: 

 planu BIOZ z uwzględnieniem specyfiki rozbieranego obiektu, 

 planu zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, 
granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego 

 zakresu robót i kolejności realizacji poszczególnych etapów robót, 

 przekazania informacji o zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie realizacji prac, 

 wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 

 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

 zabezpieczenie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed możliwością wystąpienia 
zagrożenia, 

 zapewnienie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 
kompetentnych osób odpowiedzialnych za nadzór, 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na budowie, 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z 
rodzaju wykonywanych robót, 

 zabezpieczenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt  6. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 sprawdzenie zakresu robót, 

 sprawdzenie prawidłowości usunięcia istniejącego umocnienia, 

 zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych, 

 zgodność zakresu robót z Dokumentacja Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni rozebranego umocnienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
Podstawa odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 
wszystkich robót związanych z rozbiórką umocnień cieków i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacjach 
Projektowych i niniejszej STWiORB. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół. 
Odbiorom podlegają: 

 odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji Projektowej i 
niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”, pkt  9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 opracowanie projektu rozbiórki i uzgodnienie go z Inżynierem, 

 opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas 
prowadzenia robót rozbiórkowych, 

 utrzymanie oznakowania, 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 zakup wszystkich potrzebnych środków produkcji z dostarczeniem ich na plac budowy, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających  z przyjętej technologii robót, 

 dla materiałów zakwalifikowanych przez Inżyniera jako do wykorzystania – oczyszczenie, załadunek i 
odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazanym przez Inżyniera, 

 dla pozostałych materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek i odwóz w miejsce 
uzgodnione z Inżynierem 

 wykonanie, zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów 
zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 

 wykonanie prac rozbiórkowych polegających na usunięciu umocnienia cieków, 

 przygotowanie dojazdów dla sprzętu odwożącego materiał z rozbiórek, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Nie występują 
10.2. Inne dokumenty 

Nie występują 
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U.01.03.01     Przebudowa i zabezpieczenie istniejących napowietrznych  
i kablowych linii energetycznych nn i sn  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna U.01.03.01 „Przebudowa i zabezpieczenie istniejących napowietrznych  
i kablowych linii energetycznych NN i SN” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych z przebudową 
oraz zabezpieczeniem linii energetycznych, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. 
Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w 
nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze 
wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.2.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy linii napowietrznych i kablowych 
kolidujących z przebudową. 

 przebudowa napowietrznej linii nn wraz z oświetleniem / przebudowa słupów oraz linii nn wraz  
z oświetleniem  

 elektroenergetyczne linie kablowe NN i SN zabezpieczenie dodatkowymi rurami ochronnymi  
w miejscach przebudowy ulicy; 

 ręczne odkopanie kabla nn oraz wykopanie rowu kablowego o głębokości do 0,8m w gruncie kat IV 

 ułożenie układanie kabli w rowach kablowych w podwójnej warstwie piasku 10cm z zabezpieczeniem 
folią 

 założenie na ist. kabel rury osłonowej dwudzielnej A110-PS /dla nn /, A160-PS /dla linii SN/.  

 ręczne zasypanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m w gruncie kat. III 

 budowa nowych słupów linii nn kolidujących z drogą oraz chodnikami 

 demontaż istniejących słupów linii nn kolidujących z przebudową drogi i ich utylizacja zgodnie  
z wymaganiami Tauron  określonymi w porozumieniu. 

 badanie linii kablowe) NN. 

 badanie linii napowietrznej NN 

 badanie linii kablowej SN po wykonaniu przekładki 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

2.1.1.Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 16. 
2.1.2.Folia 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznym. Zaleca się stosowanie folii 
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat I. Dla ochrony kabli o napięciu 
znamionowym 15kV koloru czerwonego. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, koloru 
niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.  
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 15. 
2.1.3.Przepusty kablowe patrz zał. 1. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza 
ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu ftp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzęt do wykonania linii kablowej 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowe} winien wykazać się możliwością korzystania  
z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego, samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem  
i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przebudowa linii kablowych 

Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika linii. Warunki te 
określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej. 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający 
uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych. 
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
5.2. Demontaż linii kablowej 

Demontaż kolizyjnego odcinka linii kablowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, i SST oraz 
zaleceniami użytkownika tej linii. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii kablowej w możliwie taki 
sposób, aby jej elementy nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku niemożności zdemontowania 
elementów linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę 
na jej uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić element linii bez 
jego demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera. 
Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 
warstwami, co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 
5.3. Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. 
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy 
skrzyżowaniach i 

zbliżeniach  

Skrzyżowanie lub zbliżenie Najmniejsza dopuszczalna 
odległość wcm 

 
 

 
 

pionowa przy skrzyżowaniu pozioma 
przy 
zbliżeniu Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do           1 kV 

z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 
25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasiania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 mogą się 
stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do           1 kV 
z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe 
niż 1 kV 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 
kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu 

50 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 
kV z kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

Kabli różnych użytkowników 50 50 

Kabli z mufami sąsiednich kabli" - 25 

 
5.4. Układanie kabli 

5.4.1. Ogólne wymagania 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu 
innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek. Rolki powinny 
być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.  
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5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.  
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
a. 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, 
b.0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura 
układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku basy Bna kablowej powodowany 
przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C 
5.4.3. Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce połwintowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej  
i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4, 
15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce 
ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kat* jednożyłowych o liczbie żył nie 
przekraczających 4. 

5.4.4. Układanie kabli bezpośrednio w grancie. 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable 
należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie 
wykopu kamiennego łub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 on, następnie warstwą rodzimego gruntu  
o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić co najmniej 25 cm. 
Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co 
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 14. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna 
wynosić nie mniej niż: 
80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV. 
70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długość wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż 
kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 
5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości  
w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych  
i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu 
skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli  
z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległość kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych 
 

Rodzaj urządzenia podziemnego 
Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Najmniejsza 
dopuszczalna 

odległość w cm 
pozioma przy 

zbliżeniu Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe 
z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o 
ciśnie 
niu do 0,5 at 

80
1
' przy średnicy rurociągu do 250 

mm i 150
2
' 

 

50 

Rurociągi z cieczami palnymi przy średnicy 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 
0,5 at i nie przekraczającym 4 at 

większej niż 250 mm 100 

Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 
4 at 

BN-71/8976-31 17  

Zbiorniki z płynami palnymi 200 200 

Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) 

- 80 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanary _ 50 
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Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych 

50 50 

 
1.) dopuszcza się zmniejszenie odległość do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2.) dopuszcza się zmniejszenie odległość do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
5.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwość w jej najwęższym 
miejscu. Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach 
skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3. 
Tablica 3. Długość przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 
 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnicami szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z 
każdej strony 

 
W przypadku przekrojów publicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów 
należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla 
a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm. Skrzyżowania z drogą wykonać poniżej drenażu 
drogi. 
Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej  
50 cm. 
Ww. minimalne odległość od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż da konkretnego odcinka 
drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną 
przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). 
Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach 
ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia 
ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z 
ustawą o drogach publicznych 25. 
5.8. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe najeży wykonywać z rur wg. zał.l. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden 
kabel. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 
powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 80 cm 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, 
uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
5.9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący 
linii kablowej. 
5.10. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu 
OK. 18) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, 
np. przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i numer ewidencyjny linii, 

 oznaczenie kabla, 

 znak użytkownika kabla,  

 znak fazy (przy kablach jednożyłowych),  

 rok ułożenia kabla. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii 
kablowej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZI 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi  
w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyraki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego - założonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub 
atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 
możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić 
Inżynierowi świadectwa cechowania. 
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6.3.Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras  
z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 
6.3.2. Kable i osprzęt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, 
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 
6.3.3. Układanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

 odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 
jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe 
w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
Jednostką obmiarową jest komplet przebudowanych i zabezpieczonych urządzeń energetycznych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w D-M-00.00.00 .Wymagania ogólne". Przy przekazywaniu 
linii kablowych do eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

 projektową dokumentację powykonawczą, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 protokóły z dokonanych pomiarów, 

 ewentualną ocenę robót wydaną przez Enion . 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykopy pod kable i przepusty, 

 ułożenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w D-M-OO.00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena kompletu obejmuje: 
cenę budowy 1 słupa obejmuje odpowiednio: 

 wyznaczenie i oznakowanie robót w terenie, 

 odłączenie zasilania na czas robót 

 rozebranie nawierzchni i podbudowy w koniecznym zakresie 

 transport słupa wraz z osprzętem z załadunkiem, rozładunkiem i składowaniem materiałów, 

 montaż słupa: żerdzi, ustojów, osprzętu montażowego, osprzętu rozdzielczego - wyposażenia, 

 montaż wysięgnika oraz oprawy oświetleniowej wraz z lampą 

 montaż bezpiecznika na linii izolowanej dla podłączenia lampy 

 odtworzenie nawierzchni, rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

 koszty związane z odłączeniem kabli od zasilania i nadzorem na czas niezbędny do wykonania robót 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej - dokumentacji powykonawczej, 
cenę demontażu 1 słupa obejmuje odpowiednio: 

 wyznaczenie i oznakowanie robót w terenie, 

 odłączenie zasilania na czas robót 

 rozebranie nawierzchni i podbudowy w koniecznym zakresie 

 demontaż słupa: żerdzi, ustojów, osprzętu montażowego, osprzętu rozdzielczego - wyposażenia, 

 utylizacja zdemontowanego słupa zgodnie z wymaganiami określonymi w porozumieniu z Enion 

 transport do wskazanych magazynów z załadunkiem, rozładunkiem i składowaniem materiałów, 

 odtworzenie nawierzchni, rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

 koszty związane z odłączeniem kabli od zasilania i nadzorem na czas niezbędny do wykonania robót 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej - dokumentacji powykonawczej, 
cenę przebudowy l km linii napowietrznej obejmuje odpowiednio: 

 dostarczenie materiałów, 

 odłączenie zasilania  

 demontaż istniejących przewodów linii nn wraz z oświetleniem  

 zawieszenie przewodów AsXSn4x70+1x35 regulacja naciągu, na nowym słupie  

 wykonanie podłączeń osprzętu, 
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 podłączenie zasilania, 

 wykonanie badania i pomiaru - instalacji uziemienia ochronnego   

 wykonanie sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego oświetlenia  

 montaż instalacji przeciwporażeniowej, instalacji przeciwprzepiędowej 

 instalacje opraw wraz z wysięgnikami na projektowanych oraz istniejących słupach linii nn 

 sprawdzenie działania oświetlenia, 

 sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

 koszty związane z odłączeniem kabli od zasilania i nadzorem na czas niezbędny do wykonania robót 

 konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
cenę 1 m zabezpieczenia kabla linii nn i SN obejmuje: 

 wyznaczenie i oznakowanie robót w terenie, 

 wykonanie przekopów kontrolnych 

 transport materiałów z załadunkiem, rozładunkiem i składowaniem, 

 rozebranie nawierzchni i podbudowy drogowej na istniejącym oraz nowym odcinku trasy kabli, 

 odłączenie zasilania na czas przebudowy zabezpieczenia kabli 

 przełożenie istn. kabli do nowego rowu, 

 założenie na istn kabel rury ochronnej na odcinku drogi plus po 1,0m w chodniku  

 wykopanie i zasypanie z zagęszczeniem gruntu rowów kablowych o głęb. 0,8m; 

 odtworzenie podbudowy i utwardzenie nawierzchni ulicy wystarczające do przywrócenia tymczasowego 
ruchu 

 rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

 badanie linii kablowej niskiego napięcia dla kabla 4-ro żyłowego 

 podłączenie zasilania na kablu zabezpieczanym 

 koszty związane z odłączeniem kabli od zasilania i nadzorem na czas niezbędny do wykonania robót\ 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej - dokumentacji powykonawczej, 

 konserwacja urządzeń do chwili przekazania odcinka Zamawiającemu / Użytkownikowi 
cenę 1 m przebudowy linii kablowej SN : 

 wyznaczenie i oznakowanie robót w terenie, 

 wykonanie przekopów kontrolnych 

 transport materiałów z załadunkiem, rozładunkiem i składowaniem, 

 rozebranie nawierzchni i podbudowy drogowej na istniejącym oraz nowym odcinku trasy kabli, 

 odłączenie zasilania na czas przebudowy zabezpieczenia kabli 

 wykonanie wykopu istniejącej linii kablowej SN oraz wykonanie nowego wykopy dla nowej trasy kabla po 
przekładce 

 wykopanie i zasypanie z zagęszczeniem gruntu rowów kablowych o głęb. 0,8m; 

 ułożenie odcinka linii kablowej SN  

 odtworzenie podbudowy i utwardzenie nawierzchni ulicy wystarczające do przywrócenia tymczasowego 
ruchu 

 rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

 badanie linii kablowej po wykonaniu przekładki 

 podłączenie zasilania na kablu zabezpieczanym 

 koszty związane z odłączeniem kabli od zasilania i nadzorem na czas niezbędny do wykonania robót 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej - dokumentacji powykonawczej, 

 konserwacja urządzeń do chwili przekazania odcinka Zamawiającemu / Użytkownikowi 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[2] BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
[3] BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna. 
[4] BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie. 
[5] PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. 
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
[7] PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napięciu  
   znamionowym do 1000 V. 
[8] PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do  
    60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
[9] PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
[10] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
[11] PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
[12] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
[13] PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na  
   napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na  
   napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
[14] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce  
   polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
[15] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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[16] BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 
[17] PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
[18] PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
[19] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[20] BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  
   oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 
10.2. Inne dokumenty 

• Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud"  
 Kraków. 
• Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich –  
 KOR-3A. 
• Katalog linii niskiego napięcia z przewodów izolowanych ENSTO. 
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. wyd. WEMA 1997 i późniejsze zmiany. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. 
Nr 81 z dnia 26.11.1990 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 43 z 14 
maja 1999r. 

• Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci 
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

• Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów  
i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
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U.01.03.04     Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna U.01.03.02 „Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych” odnosi 
się do wykonania i odbioru robót związanych z przebudową oraz zabezpieczeniem sieci teletechnicznych, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – 
rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były  
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.2.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie 
kanalizacji i linii telekomunikacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A., kolidujących z przebudowa DW463 obejmują 
ytyczenie trasy; 

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 rozbiórkę nawierzchni ; 

 budowę przepustów kablowych; 

 badanie laboratoryjne zagęszczania gruntu w trakcie zasypywania wykopów; 

 budowę studni kablowych; 

 budowę wstawek kanałowych linii kablowych miejscowych; 

 zabezpieczenie istniejącego rurociagu z kablem światłowodowym  

 przebudowę słupów linii napowietrznej; 

 demontaż odcinków linii kablowych, linii napowietrznych i ziemnych; 

 odtworzenie rozebranych nawierzchni. 
1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i branżowymi oraz definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.1.4. 
1.3.1. Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do 
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 
1.3.2. Ciąg kanalizacji – rury ułożone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną 
liczbę otworów kanalizacji. 
1.3.3. Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 
umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.  
1.3.4. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna składająca się z przewodów 
napowietrznych, osprzętu i podbudowy. 
1.3.5. Osprzęt – zestaw elementów (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodów lub kabli. 
1.3.6. Podbudowa linii – słupy do zamocowania osprzętu. 
1.3.7. Przęsło – odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów. 
1.3.8. Zwis – odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku 
rozpiętości przęsła. 
1.3.9. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa – sieć abonencka obejmująca linie kablowe od  
centrali bezpośrednio do głowic, puszek lub skrzynek kablowych. 
1.3.10. Sieć abonencka – część sieci miejscowej wraz z urządzeniami liniowymi na odcinku od centrali 
miejscowej do aparatów telefonicznych lub central abonenckich. 
1.3.11. Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka – długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i 
zapasów kabla. 
1.3.12. Długość elektryczna – rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów 
kabla. 
1.3.13. Falowanie kabla – sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 
długości trasy, na której układa się kabel. 
1.3.14. Światłowodowa linia kablowa – linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych  
1.3.15. Światłowód – element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci włókna optycznego, 
złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciami, pozwalający na transmisję fali świetlnej. 
1.3.16. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) – kabel zawierający światłowody do transmisji sygnałów 
telekomunikacyjnych. 
1.3.17. Złącze światłowodowe – miejsce połączenia światłowodów 
1.3.18. Kanalizacja wtórna – zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiących dodatkowe 
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych. 
1.3.19. Rurociąg kablowy – ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach oraz zasobników 
złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych. 
1.3.20. Zasobnik złączowy – zbiornik stanowiący osłonę ochronną dla złącza kabla światłowodowego  
i jego zapasów oraz ułatwiający zaciąganie i wyciąganie kabli, przykryty warstwą ziemi. 
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 2. MATERIAŁY. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania 
ogólne”, pkt.2. 
2.2. Piasek. 

Piasek do wykonania podsypki dla kanalizacji w ziemi i jej zasypania pierwszą warstwą powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-87/6774-04. 
2.3. Słupy 

Słupy teletechniczne powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-74/3231-24 
2.4. Kable. 

Należy stosować kable typu: 
XzTKMXpw 100x4x0,5, 
XzTKMXpw 25x4x0,5, 
XzTKMXpwn 5x4x0,5,  
XOTKtsd-8J, 24J  
Pojemności kabli i ich lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kable powinny być dostarczony na plac budowy 
na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-76/D-79353. Na jednej z tarcz bębna 
powinna być przymocowana tabliczka, na której powinien być podany typ kabla, jego długość, ciężar oraz 
producent. 
Osłony kablowe 
Do budowy przepustów kablowych metodą wykopu otwartego i przecisków należy stosować rury z polietylenu o 
średnicy 110 mm oraz grubości ścianek nie mniejszej od 6mm spełniające wymagania PN-EN50086-2-4. oraz 
ZN96/TPSA-018 i ZN96/TPSA-019 Osłony przed ułożeniem, należy składować na placu o wyrównanej 
powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nasłonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem 
mechanicznym. 
2.5. Studnie kablowe. 

Zastosowane prefabrykowane studnie typu SKMP-3 powinny spełniać wymagania ZN-96 TP SA –023  
i BN-73/8984-01 
2.6. Rury z polietylenu. 

Do układania ciągów kanalizacji w wykopach otwartych należy stosować rury z polietylenu o średnicy 110 mm  
 grubości ścianek nie mniejszej od 6mm ( ze względu na fakt , że kanalizacja będzie przebiegała przez przyszły 
teren budowy)spełniające wymagania PN-81/C-89203 , ZN96/TPSA-015, ZN96/TPSA-016. Rury przed 
ułożeniem, należy składować na placu o wyrównanej powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym 
nasłonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym. 
2.7.Elementy studni kablowych. 

Do wyposażenia studni kablowych należy stosować następujące elementy: 

 wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02, 

 ramy i oprawy pokryw wg BN-73/3233/03, 

 wsporniki kablowe wg BN-74/3233-19 

 osadniki wg ZN-96/TP S.A. –023 

 zabezpieczenia pokryw kablowych wg ZN96/TPSA-041. 
Elementy wykonane ze stali powinny być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie lub lakierowanie. 
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 budowy przepustów kablowych 

Do budowy przepustów kablowych należy stosować: 
Ubijak spalinowy, 
Urządzenie przeciskowo - przewiertowe, 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
3.3. Sprzęt do budowy studni kablowych 

Do budowy lub demontażu studni kablowych należy używać następującego sprzętu: 

 dźwig; 

 ubijak spalinowy. 

 lub inny sprzęt zaakceptowany przez inżyniera. 
Sprzęt do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych. 
Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych należy stosować: 

 wciągarkę ręczną do kabli, 

 pończochy kablowe’ 

 specjalistyczne przyrządy pomiarowe, 

 lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
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. 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji teletechnicznej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
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 Samochodu skrzyniowego, 

 Samochodu samowyładowczego, 

 lub innych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.5. 
Budowę kanalizacji teletechnicznej należy wykonywać przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót drogowych. 
5.2. Roboty ziemne. 

Ogólne zasady wykonywania robót przy przebudowie linii kablowych. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt. 5. 
Przebudowę należy wykonywać zachowując następującą kolejność: 

 zaciągnięcie nowych odcinków kanałowych linii kablowych do wybudowanego odcinka kanalizacji na 
trasie  nie kolidującej z projektowanym rondem, 

 wykonanie podłączenia nowych odcinków linii z istniejącymi poza obszarem kolizji z drogą, przy 
zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

 zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii kablowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu odcinków linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie 
zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.  
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić  
o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca może pozostawić 
elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.  
Wykopy pozostałe po demontażu elementów linii, powinny być zasypane gruntem ubijanym warstwami  
i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zgęszczenia gruntu powinien osiągnąć, co najmniej 0,97. 
5.2.1.1.Trasy kanalizacji. 
Trasa projektowanego odcinka kanalizacji kablowej powinna być wytyczona przez służbę geodezyjną na 
podstawie uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji planszy zbiorczej kolizji, korzystając z domiarów 
kabla zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.1.2.Zapasy kablowe. 
 Podczas układania kabla należy pozostawić następujące zapasy: 

 przy złączach po 0,3 m z każdej strony złącza 

 przy przepustach kablowych po 1,5 m z każdej strony przepustu  
5.2.1.3.Oznaczenie przebiegu kabli. 
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłuż i poprzecznie: 

 przebieg kabla, 

 położenie złączy, przepustów kablowych oraz zapasów kabla. 
Zwymiarowanie powinno być wykonane do istniejących w terenie obiektów stałych.  
5.2.1.4. Wprowadzanie rur kanalizacji teletechnicznej do studni. 
Powierzchnie końców osłon PE na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny być 
oczyszczone papierem ściernym na długości około 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z 
piaskiem. Tak przygotowane osłony mogą być wbudowane po upływie 2 godzin. Osłony w warstwach powinny 
być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od początku gardła studni. 
5.2.1.5. Układanie i łączenie rur. 
Rury należy łączyć kielichowo na zimno za pomocą kleju agresywnego. Końce wszystkich rur przed ich łączeniem 
powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachować współosiowość. Odległości między 
poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm . Na 
przygotowane dno wykopu, należy układać rury warstwami na przekładkach dystansowych ,zasypując je 
piaskiem lub przesianą ziemią. Ziemia powinna być wyrównywana i lekko ubijana dla wypełnienia szczelin między 
rurami. Wszystkie rury PE powinny być skierowane kielichami w tę samą stronę, przy czym otwór kielicha 
powinien być skierowany w przeciwnym kierunku do spadku dna rowu. Ostatnią warstwę rur należy zasypać 
piaskiem do grubości przykrycia nie mniejszej niż 25 cm . Następnie należy zasypywać wykop ziemią ubijając ją 
warstwami co 20 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia gruntu min 0,97. 
5.2.2. Trasa przepustów. 
Trasa projektowanych przepustów powinna być wytyczona przez służbę geodezyjną na podstawie planszy 
zbiorczej kolizji uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji korzystając z domiarów lub współrzędnych 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
5.2.3. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu. 
Przed ułożeniem rur, dno wykopu powinno być wyrównane a w gruntach mało spoistych, jak torfy, suchy piasek 
lub w gruntach przesyconych wodą, na dno wykopu należy ułożyć ławę o grubości, co najmniej 10 cm z warstwy 
kamieni, tłucznia i piasku z zalaniem zaprawą cementową. Dno wykopu w gruntach od III do IV kategorii, powinno 
być wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm. 
5.2.2. Głębokości wykopów. 
Głębokość wykopu dla kanalizacji przy jednej warstwie układanych rur powinna wynosić nie mniej niż 0,85 m. 
5.2.3. Szerokość wykopów. 
Szerokość wykopów dla ułożenia rur kanalizacji teletechnicznej powinna wynosić 0,5 m. 
Przebudowa kanalizacji wtórnej z kablem światłowodowym. 
Układanie kabli w kanalizacji teletechnicznej 
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Kable światłowodowe w kanalizacji teletechnicznej, wykonanej dla potrzeb przebudowy z rur dwudzielnych, 
powinny być układane w kanalizacji wtórnej, a na odcinku przebiegającym bez niej, w osłonie dwudzielnej typu 
Arot KKHR32 . W studniach kablowych rury kanalizacji wtórnej wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny 
być odpowiednio wygięte łagodnymi łukami i przymocowane do wsporników studni. 
Oznakowanie kabli 
Dla identyfikacji kabli w studniach kablowych, na rurach kanalizacji wtórnej lub  
Ochrona kabla wg ST D.01.03.04/b.  
5.4. Przebudowa przyłączy napowietrznych. 

Demontaż linii napowietrznej. 
Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją Projektową  
i zaleceniami Użytkownika. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby 
demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. Wykopy 
powstałe po demontażu słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym warstwami, co 20 cm  
i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć wartość 0,97.  
Montaż słupów 
Podbudowę liniową stanowią słupy drewniane uszczuplone o długości 7 m. Głębokość zakopana słupów wynosi 
1,3m. kolejność robót przy ustawianiu słupów powinna być następująca:  

 zmontowanie słupa na stanowisku, 

 wykonanie wykopu, 

 ustawienie słupa w wykopie, 

 zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami, co 20 cm do uzyskania wskaźnika,  

 co najmniej 0,85, 

 rozplantowanie nadmiaru ziemi, 
Podziemne części słupów żelbetowych wraz ze stalowymi elementami łączącymi powinny być po ich 
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32. Montaż podpory należy wykonać zgodnie z BN-
76/8984-09. Po ustawieniu słupów powinna być wykonana ich numeracja zgodnie z BN-63/3235-01. Szablony do 
znakowania podaje norma BN-73/3238-08. 
Montaż przewodów i kabla 
Istniejące przewody i kable przekładane na słupy projektowane powinny mieć naciągi zgodne z  
BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchyłki zwisów przewodów od obliczonych lub przyjętych z tablic nie powinny 
przekraczać ±3cm. Wiązania przewodów do izolatorów( przebudowa linii drutowej) należy wykonać wg BN-
80/8984-02. Kabel na słupie kablowym przy zejściu do rowu kablowego, powinien być zabezpieczony stalową 
rurą ochronną do wysokości 3m w górę i 0,5 m w dół mierząc od powierzchni terenu. 
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. Sprawdzenie materiałów. 

Sprawdzenie materiałów użytych do przebudowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
lub dokumentów oraz zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi wydawanymi przez 
poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych. 
6.3. Sprawdzenie wymiarów elementów linii. 

W celu stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową należy sprawdzić: 

 pomiary poprzeczne i wzdłużne linii do punktów przedmiarowych, 

 głębokości ułożenia kabli, zabezpieczeń od uszkodzeń i elementów ochrony linii.  
Odchyłki wymiarowe można uznać za dopuszczalne, jeżeli nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację 
całych linii. 
6.4. Sprawdzenie wykonania zbliżeń i skrzyżowań. 

Polega na pomiarze taśmą mierniczą odległości poziomych kabli od przeszkód terenowych oraz ich 
prawidłowości zabezpieczenia mechanicznego. 
6.5. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Polega na sprawdzeniu ułożenia nad kablami taśmy ostrzegawczej, jej szerokości i odległości od kabla. 
6.6. Sprawdzenie parametrów elektrycznych linii. 

Należy wykonać następujące pomiary linii na zgodność z Dokumentacją Projektową i BN-76/8984-17 

 pomiar kabli na przerwy i zwarcia między żyłami, 

 pomiar rezystancji izolacji żył i osłon ochronnych, 
6.7.  Sprawdzenie wprowadzeń rur do studni kablowych. 

Sprawdzenie polega na: 
Pomiarze głębokości ułożenia rur wprowadzonych do studni kablowej, 
Sprawdzeniu liczby otworów ciągów kanalizacyjnych, 
Uszczelnienia otworów w studni kablowej. 
6.8. Ocena wyników badań. 

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami 
normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały dodatni wynik.  
Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną powinny być wymienione lub 
poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
6.9. Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów 

Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na: 

 sprawdzeniu wykonania i ustawienia słupa kablowego na zgodność z BN-76/8984-09 pkt5.2, 
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 sprawdzeniu numeracji słupa, które polega na skontrolowaniu kolejności i trwałości oznaczeń na 
zgodność z pkt.5.7. w/w normy, 

 sprawdzeniu głębokości zakopania słupów, które polega na pomiarze wysokości części nadziemnej 
słupa, 

 sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu. 
6.10. Sprawdzenie prawidłowości montażu osprzętu przewodów i kabla 

Montaż osprzętu powinien być przeprowadzony zgodnie z BN-76/8984-09 pkt.6.3.2. 
Sprawdzenie prawidłowości montażu przewodów i kabla polega na zbadaniu sposobu mocowania przewodów  
i linki nośnej kabla na zgodność z BN-76/8984-09 pkt.6.5. Ponadto należy sprawdzić naciągi przewodów i kabli 
oraz wysokość ich zawieszenia nad terenem. Pomiary należy wykonać za pomocą łat mierniczych, taśmy 
mierniczej lub przyrządów optycznych oraz dynamometru. 
6.11. Sprawdzenie prawidłowości demontażu słupów. 

Sprawdzenie prawidłowości montażu słupów polega na: 

 sprawdzenia stopnia zagęszczenia gruntu na podstawie badań laboratoryjnych; 

 sprawdzeniu dokumentacji zdawczo – odbiorczej zdemontowanych materiałów. 
6.12. Sprawdzenie prawidłowości przebudowy linii OTK. 

Badania linii polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania przebudowy linii optotelekomunikacyjnej  
z wymaganiami zawartymi w normie i dokumentacji technicznej. Protokoły badań technicznych wraz z innymi 
dokumentami stwierdzającymi zgodność wykonania przebudowy linii z wymaganiami stanowią podstawę do 
zgłoszenia linii do komisyjnego odbioru. 
7. PRZEDMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 

Ogólne zasady przedmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.7. 
7.2. Jednostka przedmiarowa. 

Jednostką przedmiarową jest komplet przebudowanych i zabezpieczonych urządzeń teletechnicznych. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, pkt.8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowanymi tolerancjami wg pkt.6, dały wyniki pozytywne. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone 
przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót 
poprawkowych, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w pkt. 7 wg dokonanego 
obmiaru i odbioru rzeczywiście wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac 
wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montażowych i warsztatowych, badań i pomiarów 
dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów. 
Ilość jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
dla studni kablowych nabudowanych do wymiaru studni SKR-1 

 wytyczenie i wykonanie wykopu 

 wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych 

 ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni 

 osadzenie rur wspornikowych 

 wymurowanie studni z kostki betonowej w wykopie 

 osadzenie ramy i pokrywy 

 pomalowanie elementów metalowych studni  

 zasypanie wykopu i ubicie ziemi 

 wywiezienie nadmiaru ziemi 

 wyrównanie i uporządkowanie terenu 

 uszczelnienie otworów kanalizacji 

 dostawa materiałów  

 wykonanie gardeł studni 

 numerowanie studni 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania 

 wykonanie inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

 nadzór użytkowników linii i obiektów krzyżowanych 

 rozbiórka i naprawa nawierzchni istniejących jezdni i chodników 

 odwodnienie wykopów 

 odspojenie skał w wykopach 

 zabezpieczenie pokryw studni przed ingerencją osób nieuprawnionych 

 odtworzenie trawnika na wokół studni 

 odbiór techniczny robót zanikowych i ulegających zakryciu przed zasypaniem 
dla kablowych linii telekomunikacyjnych: 

 otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 
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 wciągnięcie liny – drutu zaciągowego 

 ustawienie bębna na stanowisku roboczym 

 umocowanie niezbędnych elementów rolkowych w studniach przelotowych 

 ułożenie kabli w studniach  

 ułożenie zapasów kabla w studniach 

 wykonanie złączy przelotowych , rozgałęźnych 

 zabezpieczenie końców kabla 

 uszczelnienie końców rur kanalizacji kablowej 

 oznaczenie kabla przywieszkami w studni 

 wciągnięcie kabla do rury ochronnej 

 dostawa materiałów 

 ustalenie przebiegu linii kablowych istniejących w kanalizacji do demontażu  

 wyciągnięcie kabla z kanalizacji 

 oczyszczenie i zabezpieczenie zdemontowanych kabli 

 zwinięcie zdemontowanych kabli w zwoje 

 wywiezienie materiałów z demontażu 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania 
dla zabezpieczenia kablowych linii optotelekomunikacyjnych: 

 otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni 

 wciągnięcie liny zaciągowej 

 ułożenie zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów na stanowisku roboczym 

 uformowanie rur w wiązkę 

 wciągnięcie rur kanalizacji wtórnej do otworów kanalizacji pierwotnej 

 wyciągnięcie rur kanalizacji wtórnej z otworów kanalizacji pierwotnej 

 wyłożenie rur w studniach 

 wykonanie złączy przelotowych na kablu optycznym 

 umocowanie niezbędnych elementów rolkowych w studniach przelotowych 

 wciągnięcie kabla światłowodowego do kanalizacji wtórnej 

 wyciągnięcie kabla światłowodowego z kanalizacji wtórnej 

 wyznaczenie miejsca instalacji stelaża zapasu 

 umocowanie stelaża lub skrzynki 

 umocowanie przywieszek identyfikacyjnych 

 uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej i otworów kanalizacji pierwotnej  

 dopasowanie i połączenie końców rur 

 montaż uchwytów kanalizacji wtórnej w studniach 

 dostawa materiałów 

 wywiezienie materiałów z demontażu 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania 

 uszczelnienie końców rur kanalizacji wtórnej w studniach 
dla złączy kabli miedzianych: 

 dostawa materiałów 

 otwarcie, sprawdzenie obecności gazu i wietrzenie studni kablowych 

 przygotowanie końców kabli 

 sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji 

 połączenie ośrodka kabla 

 połączenie ekranów 

 montaż osłony złączowej  

 ułożenie złącza na wspornikach 

 uporządkowanie i zamknięcie studni 

 zdjęcie osłony złączowej 

 oznakowanie złącza 

 przełączenie żył kablowych 

 montowanie kabli do mufy złączowej 

 zaprawienie końców kabli w mufie 

 zamknięcie mufy złączeniowej 

 umocowanie mufy w studni 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania 
dla pomiarów kabli: 

 ustawienie przyrządów 

 odpowiednie połączenie żył na odległym końcu kabla 

 podłączenie sznurów pomiarowych 

 pomiar izolacji żył 
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 pomiar oporności pętli i asymetrii 

 pomiar rezystancji kabla 

 pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem 

 pomiar tłumienności 

 wykonanie pomiaru dla fal 1310 nm i 1550 nm z koniecznymi zmianami zakresów 

 odłączenie sznurów pomiarowych 

 rozłączenie żył na odległym końcu kabla 

 utrwalenie wyników pomiarów 

 likwidacja stanowiska pomiarowego 

 przejazd i powtórne pomiary z drugiego odcinka regeneratorowego lub kontrolnego 

 zapisanie wyników – dokonanie obliczeń 

 opracowanie wyniku pomiarów 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 odbiór techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do użytkowania 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

[1] BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[2] PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[3] PN-88/B-06250  Beton zwykły 
[4] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania 
[5] BN-74/3233-15  Bloki betonowe płaskie 
[6] ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania 
[7] PN-76/D-79353  Bębny kablowe 
[8] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne 
[9] BN-76/3238-13  Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania  

bloków betonowych 
[10] ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej,  

wypełnione. Wymagania i badania 
[11] ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania 
[12] BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania 
[13] PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i udowa. 
[14] PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  
[15] BN-76/8984-26  Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym  

dopełniaczem gazu. Ogólne wymagania i badania 
[16] BN-73/3238-08  Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskie. Szablony do  

Znakowania 
[17] ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania 
[18] ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania 
[19]  PN-84/T-90340  Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi,  

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania badania 
[20] PN-84/T-90341  Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi,  

o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną 
polietylenową 

[21] PN-84/T-90342  Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi,   
o izolacji polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej opancerzone,  
w osłonach z materiałów termoplastycznych 

[22] BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa 
[23] BN-89/8984-18  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania 
[24] PN-88/B-30000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
[25] BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw 
[26] BN-73/3233-03  Ramy i oprawy pokryw 
[27] BN-69/9378-30  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe 
[28] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
[29] ZN-96/TP S.A.-039       Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i badania 
[30] ZN-96/TP S.A.-005       Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania 
[31] ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i i badania  
[32] ZN-96/TP S.A.-007       Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania 
[33] PN-EN50086-2-4-    Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
[34] BN-73/3233-02-       Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
[35] BN-73/3233-03-       Ramy i oprawy pokryw. 
[36] BN-72/3233-12-       Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
[37] BN-85/8984-01-       Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja  

i wymiary  
[38] BN-74/3233-19-          Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
[39] PN-76/D-79353-          Bębny kablowe. 
[40] BN-72/3233-13           Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
[41] ZN-95/TPS.A.-030/T.  Łączniki żył. Wymagania i badania. 
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[42] ZN-95/TPS.A.-031/T.  Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania  
     i badania. 

[43] BN-78/8984-12/01       Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
[44] BN-74/3233-17-       Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- 

pomiarowe. 
[45] BN-68/6353-03-       Folia kalandrowana z PCW. 
[46] BN-87/6774-04-       Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
[47] PN/T-01002                 Słownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy  

i określenia. 
[48] ZN-96 TPSA-029        Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe  

izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
[49] PN-68/B-06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  

przy odbiorze. 
[50] ZN-96/TP S.A.-021.   Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
[51] ZN-95/TPS.A.-018/T.  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe, przepustowe.  
[52] Wymagania  i badania. 
[53] ZN-96/TPSA-025     Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.  

Wymagania i badania. 
[54] BN-74/3231-24-   Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Słupy żelbetowe. 
[55] PN – 91/T-06700   Bezpieczeństwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez 

urządzenia  
laserowe.Klasyfikacja sprzętu. Wymagania i wytyczne dla użytkowników. 

[56] PN/T-01002   Słownictwo Telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy  
i określenia. 

[57] ZN-96 TP S.A –005  Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.   
Wymagania i badania. 

[58] ZN-96 TP S.A.-006  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych.  
Wymagania i badania. 

[59] ZN-96 TP S.A.-008  Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania. 
[60] ZN-96 TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi  

kablowe. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 4 września 1997 r w sprawie wymagań technicznych  
i eksploatacyjnych oraz warunków wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych 
i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 109 poz.709): 

 załącznik nr 11. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli światłowodowych liniowych, 

 załącznik nr 22. Wymagania techniczne i eksploatacyjne na osłony złączy dla kabli miedzianych  
i światłowodowych. 
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U.33.01.01 Przebudowa sieci wodociągowej 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji inwestycji: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo – rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku 
od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem” w zakresie przebudowy sieci wodociągowej.  
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

1.2.1.     Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu  
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za 
integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w 
nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć 
zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja (STWiORB) obejmują wszystkie czynności dotyczące zasad prowadzenia 
robót związanych z przebudową podziemnych sieci wodociągowych wraz z armaturą oraz przyłączami, 
zabezpieczenie odcinków wodociągu rurami PE w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową 
W zakres robót wchodzą: 

 pomiary liniowe w terenie, 

 roboty przygotowawcze, 

 wykonanie tymczasowych dróg montażowych, 

 wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia, 

 odwodnienie wykopów; 

 wykonanie podłoża z piasku pod rurociągi, 

 ułożenie i montaż rur osłonowych, 

 ułożenie i montaż przebudowywanych odcinków wodociągu, 

 oznakowanie trasy przebudowywanego wodociągu. 

 montaż armatury (armatura odcinająca, hydranty), 

 przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych; 

 wyłączenie z użytku (zaślepienie) likwidowanych wodociągów; 

 demontaż przyłączy 

 demontaż armatury (zasuwy i hydranty); 

 ochrona przed korozją, 

 badanie złączy zgrzewanych; 

 próba szczelności i wytrzymałości przewodów, 

 zasypanie wykopów, 

 płukanie i dezynfekcja wodociągu, 

 kontrola jakości, 

 roboty technologiczne związane z włączeniem przebudowywanego wodociągu do istniejącej sieci; 

 likwidacja istniejącej sieci i armatury wodociągu wyłączonego z eksploatacji; 

 regulacja wysokościowa do projektowanej niwelety pokryw studzienek, skrzynek zasuw, hydrantów; 

 wykonanie zabezpieczeń instalacji obcych, przekopów kontrolnych. 

 Przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci 

 odbiór wodociągu; 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu; 

 odtworzenie nawierzchni po robotach. 

 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w DMU.00.00.00. 
1.4.1 Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 

 armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

 armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-napowietrzające 

 armatura spustowa- odwadniaki  

 armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

 armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

 armatura czerpalna – zdroje uliczne, 
1.4.2 Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
Odbiorcom 
1.4.3 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.  
1.4.4 Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu  
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
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1.4.5 Rura osłonowa/przewiertowa - rura stalowa lub PE dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu  
z projektowaną drogą lub uzbrojeniem podziemnym i ciekami. 
1.4.6 Podpory ślizgowe - element z tworzywa służący do wprowadzania wodociągu do rury osłonowej lub 
przewiertowej i usytuowania go w przybliżeniu współosiowo. 
1.4.7 Zasuwa - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.  
1.4.8 Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 
1.4.9 Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna 
różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami  

przewodu. 
1.4.10 Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu.  
1.4.11 Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych 
warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności.  
1.4.12 Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
1.4.13 Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
1.4.14 Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania t.j.  
ze stopionego materiału rodzimego i spoiwa.  
1.4.15 Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  
1.4.16 Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.  
1.4.17 Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
1.4.18 Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
1.4.19 Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
1.4.20 Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak  
i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
1.4.21 Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną w  
warunkach spawania montażowego.  
1.4.22 Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu odpowiednim  
do spawania. 
1.4.23 Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
1.4.24 Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku,  
niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
1.4.25 Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach 
technologicznych. 
1.4.26 Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
1.4.27 Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej 
ciągłości. 
1.4.28 Manszeta – element służący do zamykania przestrzeni pomiędzy wodociągiem a końcem rury 
osłonowej. 
1.4.29 Połączenie elektrooporowe – połączenie między zgrzewaną elektrooporowo rurą a rurą lub kształtką  
z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy 
ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
1.4.30 Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, 
następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
1.4.31 Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła  
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu 
grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
1.4.32 Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy bądź specjalne połączenia dla rur wykonanych z różnych 
materiałów bądź o różnych grubościach ścianek. 
1.4.33 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami  
1.4.34 podanymi w STWiORB DMU.00.00.00. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dla robót podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami 
Inżyniera. 
Niezbędne dane istotnie z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 
podano w STWiORB DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2. 
Stosowane materiały i elementy przewidziane do zastosowania muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach 
budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Zastosowane materiały musza uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków i STWiORB. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy.  
Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty projektanta. 
Dopuszczalne jest wyłącznie użycie wyrobów oznaczonych znakiem B lub CE (wyrób budowlany), posiadanie 
aprobat technicznych z COBRTI „Instal” Warszawa i IBDiM Warszawa na cały stosowany asortyment rur, 
kształtek, armatury i studzienek lub świadectw zgodności z PN oraz konieczność przedstawienia przez 
wykonawcę certyfikatów, aprobat i świadectw dopuszczeń na wszystkie użyte materiały i wyposażenie, itd. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz specyfikacji technicznych. 
Materiały muszą być nowe i nieużywane, 

 posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną 
przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy wodociągu. Wymagane jest trwałe 
fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, czyli 
posiadające: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji lub 
- certyfikat zgodności,  

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa lub 
-oznaczone znakowaniem CE,  

dla których zgodnie z odrębnym przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, a europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
- znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być 
zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostępniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie 
trwania budowy  
2.1 Rury ciśnieniowe, ochronne i kształtki. 

Wszystkie elementy składowe przewodów sieci wodociągowej wykonywanej z tworzy sztucznych oraz żeliwa 
sferoidalnego powinny odpowiadać wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej oraz posiadać 
wszelkie wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia.  
Armatura dostarczona na budowę powinna być sprawdzona na szczelność, na korpusie i wewnątrz na 
elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna technicznie. Uszczelki 
powinny mieć powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów ani wypukłości.  
W projekcie przewidziano zastosowanie materiałów takich jak rury ciśnieniowe:  

 rury PE100 SDR11 

 rury osłonowe PE100 SDR17 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 

 ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

 z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 

 państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta jeśli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 
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 nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

 oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 

 za „regionalny wyrób budowlany”. 

 Wszystkie rury i elementy winny mieć atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 
2.1.1 Rury i kształtki z polietylenu (PE). 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 12201-3. 
Projektowany do wykonania wodociąg wykonany będzie z rur PE100 SDR11 oraz wymagał będzie zastosowania 
kształtek PE100 SDR11 średnic analogicznych jak rury przewodowe. 
2.1.2 Kształtki z żeliwa sferoidalnego 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe wewnątrz i zewnątrz epoksydowane przeznaczone do stosowania do 
wody. 
2.1.3 Rury ochronne/ przewiertowe 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na 
działanie czynników agresywnych. 
Należy zastosować rury PE100 SDR17 . 
Rury przewodowe należy prowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego w przypadku rur 
przewodowych z PE. Płozy należy montować na rurze przewodowej w odstępach max 1,5 m w przypadku rur PE 
zgodnie z instrukcją podaną przez Producenta. Końce rur należy uszczelnić manszetami uszczelniającymi.  
2.2 Materiał na podsypkę i obsypkę i zasypkę rur 

2.2.1 Materiał do wykonania podsypek i obsypek. Grunt niespoisty frakcji pisakowej nie zawierający frakcji 
żwirowej i kamienistej ze względu na ryzyko uszkodzenia rur. na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg  
PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205. Wymagany wskaźnik zagęszczenia jak w pkt.5.13.1. 
2.2.2 Materiał do zasypek – grunt rodzimy, grunt z dokopu, przydatny do wykonania robót ziemnych  
zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205), umożliwiający otrzymanie wymaganego wskaźnika zgęszczenia  
2.3 Uzbrojenie sieci: 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1/5: 2002 oraz  
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. W projekcie przewidziano zasuwy kołnierzowe DN100 dla 
wodociągu z PE kompletne z wrzecionem teleskopowym i blokiem podporowym.  
2.4 Bloki podporowe. 

W budowie rurociągów z PE bloki podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z kształtkami z różnych 
materiałów (stal, żeliwo, azbestocement) oraz armatury (zasuwy, hydranty). Bloki podporowe należy stosować 
w miejscach stosowania armatury odcinającej (zasuwy), pod hydrantami oraz pod kształtkami umożliwiającymi 
łączenie odcinków wodociągów z różnych materiałów.  
2.4.1 Beton hydrotechniczny / 
Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206 -1 oraz PN-88/B-06250. 
2.4.2 Beton zwykły 
Beton zwykły powinien odpowiadać PN – EN206 – 1 oraz PN-88/B-06250. 
2.4.3 Zaprawy budowlane zwykłe   
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN-90/B-14501. 
2.4.4 Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
2.4.5 Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 13139:2003. 
2.4.6 Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo  mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-/B-06712/A1:1997. 
2.4.7 Cement portlandzki 
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19701:1997. 
2.4.8 Cement hutniczy 
Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-19701:1997.  
2.5 Materiały na podsypkę i obsypkę rur 

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinny spełniać wymogi normy  
PN-EN 13139:2003/AC 2004. 
Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna przewodów powinien 
spełniać przede wszystkim następujące wymagania: 

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 

 nie powinien być zmrożony, 

 nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 
2.6 Materiały izolacyjne. 

2.6.1 Rękawy termokurczliwe oraz farby podkładowe i taśmy – do izolacji złączy spawanych  
zewnętrznych. 
2.6.2 Manszety – do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową. 
2.6.3 Łańcuchy uszczelniające – przy przejściu rur ochronnych do komór wodociągowych 
2.7 Oznakowanie wodociągu 

Trasę wodociągu, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umieszczając tablice informacyjne na budynkach bądź ogrodzeniach stałych. Nad wodociągiem należy ułożyć 
taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wkładką stalową. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami PN-87/B-01060, PN-82/M-01600,  
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PN-EN 736-1:1998 i definicjami zawartymi w Specyfikacji DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.8 Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych.  
2.8.1 Rury PE  
Magazynowane rury PE powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz 
opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30

o
C.  

Rury PE należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości  
do 1,50 m. 
2.8.2 Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.  
2.8.3 Inne materiały 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien 
zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych.  
W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
2.9 Odbiór materiałów na budowie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na podstawie: 
aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać producent.  
Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji zgodności albo 
z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z uprzednio zatwierdzonym 
materiałem. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora robót. 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w STWiORB DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Do wykonania robot należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym 
przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt stosowany do wykonania robot musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.  
3.1 Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

 piła do cięcia asfaltu, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu, 

 samochody samowyładowcze, 

 koparki, 

 spycharki. 
3.2 Do robót montażowych można stosować: 

 wciągarkę ręczną łańcuchową, 

 samochód skrzyniowy, 

 urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

 spawarki elektryczne, 

 wibratory, 

 zgrzewarki. 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń  
i odkształceń przewożonych materiałów.  
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz 
liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi  
w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w 
czasie ruchu pojazdu.  
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4.2 Transport rur PE 
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5
o
 do 

+30
o
C, 

 ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z tektury falistej 
dla ochrony przed zarysowaniem,  

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego 
więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna  
z gumy i innych materiałów. 
Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami 
samowyładowczymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, SZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wskazaniami zamawiającego 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
4.3 Transport rur, kształtek,  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany pojazdami 
o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod kolejne rury. 
Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym (np. tektura falista). Pod łańcuchy 
spinające burty pojazdy należy podłożyć materiał wyściółkowy (np. tektura falista). Przy wielowarstwowym 
ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrzne 
rury. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach lub 
przy użyciu specjalnych zawiesi zapewniające podparciu rur w co najmniej w dwóch miejscach. Ponadto, przy za i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
Armaturę o małych średnicach oraz kołnierze przewozi się w skrzyniach. Według istniejących zaleceń przewóz 
powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 
4.4 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Przy transporcie kruszyw należy przestrzegać przepisów BHP 
oraz przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.5 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 
powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 
lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie 
zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym 
ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o rożnych średnicach winny 
być składowane odrębnie. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości 
przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1-2 m. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DMU 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Roboty powinny być wykonywane zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i STWiORB . 
Przewody kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegółowymi. 
5.1 Opracowania projektowe 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich niezbędnych 
opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm. 
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Projekty podlegają akceptacji Inżyniera. 
5.1.1 Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych 

Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia robót 
zawarte w rysunkach. 
Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej: 

 projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy przyprowadzeniu robót 
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających w sposób nie stwarzający 
zagrożeń dla istniejących obiektów i urządzeń, 

 projekty tymczasowych odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów. 
5.1.2 Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych 

 Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które zawierać będą: 

 badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów konstrukcyjnych, 

 dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich wymaganych 
parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakości oraz zasad 
ich odbioru, 

 dobór sprzętu, 

 normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót. 
Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera stanowić będą podstawę wykonania robót, kontroli ich 
jakości oraz odbiorów. 
5.2 Prace wstępne 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. 
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
Technologia przebudowy sieci wodociągowej uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej 
Użytkownika. 
Całość prac przy przebudowie sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. 
Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej, kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując 
następującą kolejność robót: 
- wybudować nowy niekolidujący odcinek wodociągu, 

 wykonać połączenie nowego odcinka wodociągu z istniejącym wodociągiem zasilającym przy    

 zachowaniu ciągłości pracy sieci lub przy wyłączonym odcinku wodociągu na zasuwach odcinających, 

 wykonać przełączenie (przepięcie) odgałęzień wraz zabudową zasuwy odcinającej, 
- zdemontować lub zamulić kolizyjne odcinki wodociągu. 
5.3 Roboty przygotowawcze 

 Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Rysunki i Dokumentacja Prawna. 

 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 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

 górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 
teren; 

 powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu; 

 w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 

 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić 
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

 Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów 
załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem 
właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia. 

 Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe  
z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

 W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić 
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

5.4 Roboty ziemne - wykopy 
Wykopy pod przebudowę wodociągu należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał  
z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
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 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 
Inspektora. 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 
się stopniowo do góry. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków 
osiowych, prostopadle do trasy przewodu połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wykonanie obrysu 
wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby 
jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić  
w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu wodociągu nie powinna być naruszona na głębokości 
większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. 
 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu wodociągu powinna być ułożona warstwa 
wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 
w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
w gruntach niespoistych 1:1,50,  
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  
 Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od 1,0 m należy 
prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. Dopuszcza się 
umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic stalowych. 
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

 wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 

 bali pionowych (nakładek), 

 okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Umocnienie ścianką szczelną z grodzic stalowych wykonane będzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji 
projektowej, wymienionej w punkcie 5.2. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na 
wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale 
oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy o głębokości ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 należy prowadzić stopniami - 
piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu o 
głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o ścianach 
pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo. Sposób prowadzenia wykopów 80% mechanicznie 
i 20% ręcznie. 
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w gruncie suchym, 
natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 
5.5 Odwodnienie dna wykopu  
W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy 
metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, 

 drenażu poziomego, 

 depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Najczęściej stosowanym sposobem odwodnienia przy układaniu rur z PE jest metoda odwodnienia 
powierzchniowego. Odpompowaną wodę należy odprowadzić poza teren budowy przewodem parcianym do 
istniejących ciągów kanalizacji deszczowej lub cieków naturalnych. 
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  
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5.6 Podsypka  
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub 
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
 W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inspektora. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego 
podłoża do Is nie mniej niż 0,97. 
Dla wodociągów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych, pod rury 
należy wykonać podsypkę z pospółki lub żwiru grubości 15 – 20 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami 
ręcznymi.  
Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST. Szerokość 
warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika 
zagęszczenia minimum 0,97 Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki dla przewodów posadowionych w 
drogach powinno wynosić 0,98 dla warstw o grubości 20 cm i 0,67 – 0,80 dla warstwy o grubości 50 cm. 
Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nie naruszonym spodzie wykopu. W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, 
należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:  
podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowych i kamienistych;  
podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu;  

 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);  

 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów  

 jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  

 w razie konieczności obetonowania rur.  
5.7  Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje przewód 
wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak 
i pionowej. 
5.7.1 Głębokość ułożenia przewodu 

Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości przemarzania 
gruntu. 
Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-81/B-10725 należy zwiększyć o 0,40 m przykrycie wodociągu  
w stosunku do głębokości przemarzania hz a dla rur o DN powyżej 1000 mm – o  0,20m. 

Dla głębokości przemarzania hz = 1,00 głębokość przykrycia h wynosi min: 1,40 m i 1,20 m. 
5.7.2 Przygotowanie rur do układania  

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur oraz izolacji 
rur stalowych i żeliwnych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu.  
5.7.3 Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym 
na trójnogu, a rury dużych średnic za pomocą dźwigu. 
5.7.4 Układanie rur 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.  
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku 
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub 
kamienia. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem 
rury.  
5.7.5 Rury PE 

Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną.  
W miejscach załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie kształtki.  
W miejscach powiązania sieci projektowanej z istniejącą zastosować złącza rurowo-kołnierzowe nierozbieralne 
lub mufy elektrooporowe. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz 
roboczym. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 

 zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 

 rury były ustawione współosiowo, 
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 końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 

 temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220
o
C (PE),  

 czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenianie (PE), 

 siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie,  
a w szczególności w temperaturze powyżej 100

o
C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku 

 z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 
Inne parametry takie jak: 

 siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 

 czas rozgrzewania, 

 czas dogrzewania,  

 czas zgrzewania i chłodzenie, 

 powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu 
wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez 
danego producenta.  
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą deszczową.  
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 20cm lub 30 cm – wg dokumentacji 
projektowej - ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin. 
W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w czasie 
trwania próby. 
5.8  Uzbrojenie 
Na zamontowanej zasuwie odcinającej należy dostosować obudowę trzpienia do poziomu terenu projektowanego 
i zamontować skrzynkę uliczną. Zasuwę należy ustawiać na fundamencie betonowym niezależnie od rodzaju 
gruntu.  
Istniejące skrzynki uliczne zasuw, usytuowane w pasach drogowych należy dostosować do rzędnej niwelety 
drogi. 
5.9 Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 
5.9.1 Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch  rury. 

Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, 
warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 
3,5 kg.  
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić izolacji rur ochronnych, oraz nie uszkodzić rur PE. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej.  
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów z rur PE taśmę znacznikową z wkładką metalową.  
5.9.2 Zasyp wodociągu do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem mechanicznym do 
wartości min.97% wg Proctora. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego 
rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora.  
5.9.3 Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 

Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu rozpór należy 
unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce  
z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.  
5.10  Próba szczelności 
Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości złącz w rurociągu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową 
hydrauliczną zgodnie z normą PN-812/B-10725 i BN-82/9192-06 oraz z instrukcją Producenta rur. Po próbie 
szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji.  
Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie 
przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości 
przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej 
wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.  
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru 
nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku 
jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań 
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 2 
dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
5.11  Dezynfekcja wodociągów 
Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie 
przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości 
przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej 
wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. 
Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru 
nie mniej niż 25 g/m

3
. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku 

jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań 
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 
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Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 2 
dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
5.12  Podłączenie do istniejącej sieci 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem jej 
Właściciela lub Użytkownika. Podłączenie wybudowanego wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej 
próby szczelności.  
Przed włączeniem do istniejącego wodociągu w rejonie ul. Piłsudskiego należy wybudować komorę redukcji 
ciśnienia.  
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Właściciela sieci wodociągowej oraz przygotować 
odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak najkrótszy. 
5.13  Oznaczenie uzbrojenia sieci 
Trasę ułożonych rurociągów należy oznakować przez ułożenie w wykopie (podczas zasypywania rurociągu), na 
wysokości 0,3 ÷ 0,5 m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim 
zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną. 
Po zakończeniu robót związanych z wykonywaniem wodociągu należy dokonać oznakowania zamontowanej 
armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te należy 
mocować na ścianach budynków lub słupkach stalowych na wysokości ok. 2,0 m ponad terenem. 
5.14  Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej 
Istniejącą armaturę, komory wodomierzowe przeznaczone do likwidacji należy zdemontować oraz zutylizować. 
Odcinki wodociągów przewidziane do likwidacji należy zamulić.  
5.15  Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest 
armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z 
tworzywa sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo 
powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta. Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste 
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
niniejszej normy. Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W czasie wykonywania robot 
montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich 
materiałów zastosowanych do ich budowy. 
Po zakończeniu robót montażowych, a przed całkowitym zasypaniem wykopów (należy pozostawić odkryte, co 
najmniej miejsca połączeń) rurociągi należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997. 
Po próbie szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 

6.2 Badanie materiałów 
 Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi  
w Rysunkach. 
6.3 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do  
 Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera. 
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
6.4 Badanie wykonania wykopów 
6.4.1 Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach. 
6.4.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopów  

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
6.4.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów  

Przeprowadza się przez: 

 pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,  

 sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 

 pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 
6.4.4 Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 
wymaganiom: 

 ma naturalną wilgotność, 

 nie został podebrany,  

 jest zgodny z określonym w Rysunkach. 
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6.4.5 Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża 
naturalnego 

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm  
i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 
30 m.   
6.4.6 Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 

Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez 
wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu 
podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.  
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m.  
6.5 Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy wysokości hn między 

zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla 
przewodu co 50 m.  
6.6 Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 
6.6.1 Badanie podłoża wzmocnionego 

Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Rysunkami przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
grubości podłoża z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach 
badanego odcinka przewodów oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.  
6.7 Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie 
wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokładnością 1 cm. 
6.8 Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku  
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać pomiaru łatą celowniczą 
z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m.  
6.9  Badania w zakresie ułożenia przewodu 
6.9.1 Badanie ułożenia przewodu na podłożu  

Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 1/4 swego obwodu 
symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 
6.9.2 Badanie odchylenia osi przewodu 

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza się na ławach 
celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 
6.9.3 Badanie odchylenia spadku  

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu,  
od przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczyć ± 5 cm. Pomiar należy przeprowadzić w odległości co 
30 m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i niwelatora. 
6.9.4 Badanie zmiany kierunków przewodu 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania kształtki 
o właściwym kącie załamania.  
6.9.5 Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się  

Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i porównanie  
z zabezpieczeniami ujętymi w Rysunkach.  
6.9.6 Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 
6.10  Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 

 wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 

 zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  

 skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m,  
z dokładnością do 10 cm. 
6.11  Badania w zakresie szczelności przewodu 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykonane na manometrze, 
nie spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego.  
6.11.1 Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-81/B-10725. 

Przewód nie może być zewnątrz zanieczyszczony. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich 
zaślepek z uszczelnieniem. 
Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.  
Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed próbą szczelności zawory i inna armatura za wyjątkiem 
zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a dławiki odciągnięte w sposób zapewniający ich 
całkowitą szczelność. 
Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
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Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek powinien być ubity 
dokładnie z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w środku obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem 
złączy. 
6.11.2 Ciśnienie próbne odcinka przewodu  

Ciśnienie próbne przyjęto =  1,0  1,5 MPa, ciśnienie robocze = 0,6  1,0 MPa. 
6.11.3 Opis badań 

W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w których może gromadzić się powietrze, 
należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 
Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamontować trójnik z manometrem oraz 
zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym pod manometrem. 
Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonego końca odcinka 
przewodu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. 
Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy zamknąć ich zawory. 
Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie 
zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. 
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia 
roboczego, następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 
Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia próbnego, następnie 
wyłączyć pompę hydrauliczną. 
Po ustabilizowaniu się ciśnienia  w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 min. sprawdzać, 
czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy jednocześnie obserwować przewód i 
złącza. 
6.11.4 Próba szczelności całego przewodu 

Próba szczelności całego przewodu wykonać wg procedur zawartych w PN-81/B-10725-p.8.2.4.3. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne podano w STWiORB DMU.00.00.00 p.7. 
Jednostką obmiarową robót jest: 

 metr (m) ułożenia  i montażu rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 

 metr (m) ułożenia i zabezpieczenia rur ochronnych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 

 komplet (kpl.) montażu armatury z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

 Sztuka (szt) regulacji wysokościowej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową  

 metr (m) próby szczelności wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z dokumentacją 
Projektową; 

 m (m) dezynfekcji wodociągu wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  8. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne  
z Dokumentacją Projektową  i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru 
końcowego sporządza się protokół. 
8.2 Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru powinien być przedstawiony odcinek przebudowy sieci lub przyłącza wodociągowego. 
Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie: 
podłoża i przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie  budowy, oraz szkice 

zdawczo-odbiorcze. 
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 

poziom wód gruntowych. 
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy rurociągu. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
g) Protokół odcięcia starej sieci. 
h) Rysunki i karty zgrzewów. 
8.3 Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów materiałów,  
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych elementów robót, 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach                                   
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       sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów, 
d) Karty zasuw z dokładnym domiarem do punktów stałych. 
8.4 Zapisywanie i ocena wyników badań 
8.4.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, 
wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania. 
8.4.2 Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robot uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.3 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”,  
pkt  9. 
9.4 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 

 zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

 oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji  lub 
na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, 

 niezbędne badania i pomiary, 

 wykonanie wszystkich prac związanych z przebudową sieci wodociągowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 
[1] PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
[3] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
[4] PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne 

na ciśnienie nominalne 1,0 i 1,6 MPa. 
[5] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
 Oznaczenia graficzne. 
[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
[7] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[8] PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia.  
[9] PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
[10] PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
[11] PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.   Wymagania  

i badania. 
[12] PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. 

Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
Sprawdzenie wymiarów. 

[13] BN-77/5213-04  Armatura przemysłowa. Hydranty. 
 Wymagania i badania. 
[14] PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa 
 Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
[15] PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne do 40 

MPa. Wymagania i badania. 
[16] PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 
 Ogólne wymagania i badania. 
[17] PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia. 
[18] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
[19] BN-91/M.-54910 Wodociągi.  
[20] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

10.2 Inne dokumenty 
[21] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz.414) z późn. zmianami. 
[22] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 89, poz.415). 
[23] Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU nr 3, poz.6) 4).  
[24] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (DzU nr 21, poz.96). 
[25] Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (DzU nr 81, poz.220). 
[26] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (DzU nr 55, poz.24$) 8)  
[27] Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (DzU nr 55, poz. 251). 
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[28] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU nr 14, poz.60). 
[29]        Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29  
 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje  
               wodociągowe i kanalizacyjne [Dz.Budown. nr 1 z 1971 r.]. 
[30]         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II. Instalacje  
               sanitarne i przemysłowe. 
[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r.  
[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat. 
[33] Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks. 
[34] Program produkcji armatury przemysłowej żeliwnej Węgierska Górka. 
[35] Elementy do rurociągów - Płozy FP (system Raci i Integra). 
[36] Katalog elementów i kształtek do budowy sieci wodociągowych z PE firmy Georg Fischer. 
[37] Katalog armatury wodociągowej Hawle i Erhard. 
[38] Katalogi rur PVC i PE oraz instrukcje montażowe. 
 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu  
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  
                                                     
 
 
 
 
  
 


