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DM.00.00.00. Wymagania ogólne 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

                          

 1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –wg spisu treści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB oraz 

przepisy prawa polskiego, które będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim, a dla elementów 

nieuregulowanych zapisami STWiORB będą obowiązywać pozostałe opublikowane i aktualne na dzień złożenia oferty 

warunki techniczne, normy europejskie i polskie. 

Normy te winny być odczytywane w powiązaniu z Rysunkami oraz STWiORB i być uważane za integralną część 

tychże jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i 

wymaganiami. 

Konsekwencje wynikające z nieznajomości w/w norm, instrukcji, przepisów itp. obciążają Wykonawcę. 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się termin Specyfikacje Techniczne (ST) należy przez to rozumieć 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.) 
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1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

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

i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych z 

nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z późniejszymi zmianami, ujmująca całość robót wykonanych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze. 

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawcę robót) specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.8. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą 

członków swojego zespołu (w tym Inspektorów Nadzoru) o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 

sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania budową (Robotami) 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spełniająca Wymagania Prawa Budowlanego) 

1.4.11. Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych będąca przedstawicielem Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem. 

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

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

1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

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

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

1.4.17. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.19. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  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. 
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  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

  h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

  i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.22. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.24. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

1.4.25. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

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

Robót budowlanych. 

1.4.26. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.27. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.28. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.29. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.30. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.32. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

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

1.4.33. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.34. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg itp. 

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

konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 

ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 

oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

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

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

1.4.43 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Warunkami Ogólnymi i 

Szczególnymi STWiORB, Dokumentacją Projektową 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 
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technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na 

tych obszarach w szczególności przed: 

– hałasem 

– wibracją 

– drganiami i wstrząsami 

– zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 

– zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

– zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 

– znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych, 

– bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z właściwego 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 

wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy stan zaawansowania prac archeologicznych. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan płatności 

oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa składa się z: 

– Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

– Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 

 

Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zawiera: 

– Projekt Budowlany, 

– Projekt Wykonawczy, 

– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

– Przedmiar Robót, 

– wersję elektroniczną Projektu Budowlanego i Wykonawczego (w wersji nieedytowalnej), 

 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

- powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4, 

- projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości dla poszczególnych STWiORB 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

- plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych 

- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentów oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i bramownic dla 

znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu (w zależności od przyjętego systemu oraz producenta i dostawcy), 

- projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu, 

- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów na czas budowy (dla wszystkich wykopów), 

- projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopów, 

- projekty Wykonawcze ścianek szczelnych, umocnień wykopów i ich rozparcia, 

- projekt warsztatowy przepustu wraz z montażem, 

- projekty wykonawcze przecisków i przewiertów, 

- projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych, 

- projekt technologii betonowania, 

- projekt przełożenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym 

zapewnieniem dostaw mediów lub odbioru ścieków, 

- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem 

dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami, 

- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających, 
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- inne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB 

- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB 

- dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami przepisów 

ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), 

- Raport wstępny inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wnioskami o odstępstwa od zakazów obowiązujących w 

stosunku do gatunków chronionych i ich siedlisk zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz 2237) oraz 

rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin 

objętych ochroną  (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 

- comiesięczne raporty z działań nadzoru środowiskowego sprawowanego od momentu przekazania terenu budowy 

Wykonawcy (przedstawiane do 15 dnia każdego miesiąca), 

- sprawozdanie z prowadzonego nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych prowadzonych przez Wykonawcę 

wraz z opracowaniem wyników. 

- projekt czasowej organizacji ruchu, 

- projekty urządzeń technologicznych zabezpieczających ciągłość ruchu pojazdów i pieszych po drogach oraz 

zapewniających dojazd i dojście do obiektów na odcinku prowadzenia robót, 

- projekt organizacji oraz technologii robót dla poszczególnych obiektów i robót. 

- oraz wszelką inną dokumentację nie wymienioną powyżej a konieczną do wykonania robót w terminie. 

W/w Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiającym i 

zatwierdzone przez Inżyniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz 

elektronicznej na płycie CD. 

- wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego w 

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji zatwierdzającej dla 

Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty te 

zostały ujęte w przedmiarze robót jako wydzielone pozycje. 

 

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogólnymi i Warunkami 

Szczegółowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyższym 

terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi na wybraną technologię 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 egzemplarzach oraz w 

formie elektronicznej i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia 

odpowiednich robót. Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w cenie 

Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien 

dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz 

osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w 

częściach, lecz komplet Dokumentacji musi zostać złożony w terminach określonych w pkt. 1.5.2.1. 

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem, ustalić 

wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji (ewentualnie terminy składania poszczególnych 

części Dokumentacji oraz zawartość poszczególnych części). 

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej 7 dni przed datą złożenia 

w/w dokumentów. 

 

1.5.2.3. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 

przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy 

uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

 

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian 

wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze 
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kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, 

który będzie przekazany do użytkowania, w formie i treści zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie później niż 28 

dni roboczych przed datą przekazania do użytkowania. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą 

traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 

 

1.5.3. Nadzór autorski 

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 

pkt 4) i będzie obejmował: 

stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera (po przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego stanowiska 

Kierownika Projektu wraz z informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu). 

 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

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 wyszczególnienia w pkt. 9 „Podstawa płatności” odpowiedniej STWiORB robót, a wymienionych choćby w 

jednej z części Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą 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 dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz zgłosić wszystkie 

uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, 

ewentualnych błędów, 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 opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i potwierdzony przez 

Inżyniera po konsultacji z Projektantem. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać 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 wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub 

STWiORB, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, 

pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 

przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). Powyższe zobowiązanie 

Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu 

śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objętych przekazanym 

terenem budowy, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie pozostawiał na 

nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może stwarzać 

zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie 

ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do: 

wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych do transportu, 

wykonania dokumentacji fotograficznej, 

spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych 

dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna), 

przedstawienia inwentaryzacji przyrodniczej stanu zerowego i uzyskania koniecznych zgód na odstępstwa w zakresie 

siedlisk i gatunków chronionych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
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przedstawienia propozycji lokalizacji tymczasowych dla ochrony herpetofauny na terenie budowy oraz wykonanie 

powyższych zabezpieczeń, 

Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których 

stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony powyższym protokółem. W przypadku ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy na własny koszt. 

Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w formie elektronicznej i w 

formie wydruku. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

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 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. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien zareagować 

natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji utrzymania. 

Reasumując: 

– zabezpieczenia terenu budowy 

– utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających, 

– utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów 

nie podlegają odrębnej zapłacie i utrzymuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania 

kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice 

informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt 

przez cały czas budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów [4], [5], [6], [15], [20], [21], [22], [23], [24], 

[25]. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej oraz zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej wraz z raportami ochrony środowiska sporządzanymi odpowiednio na etapie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz we wszelkich 

uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych przepisów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę kontraktową. 

Przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, Wykonawca winien zinwentaryzować teren budowy oraz teren 

potencjalnie narażony na zmiany w trakcie prowadzenia robót budowlanych. W przypadkach przewidzianych prawem 

powinien uzyskać zgody właściwych organów na odstępstwa dotyczące chronionych gatunków i siedlisk. Raport 

wstępny inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wnioskami o decyzje, o których mowa powyżej, Wykonawca przekaże 

Inżynierowi Kontraktu, zgodnie z procedurą określoną rozdz. 1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca 

opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej. Wszelkie obowiązki, utrudnienia, konieczne działania 

wynikające z powyższych decyzji przejmuje Wykonawca i nie mogą one stanowić podstawy do roszczeń czasowych i 

finansowych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
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c) przedstawiać raporty opisujące wszelkie działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska, do 15 dnia każdego 

miesiąca. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) możliwością zagrożenia gatunków i siedlisk chronionych ze szczególnym uwzględnieniem herpetofauny. 

 

W celu prawidłowego przestrzegania przepisów ochrony środowiska wynikających z ww. aktów prawnych oraz 

prawidłowego zapewnienia wykonania ww. wymagań w tym określonych w punkcie 1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa, 

którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca zapewni w trakcie 

prowadzenia realizacji inwestycji specjalistę ds. ochrony środowiska - przyrodnika posiadającego doświadczenia w 

pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy. Do obowiązków 

specjalisty ds. ochrony środowiska należeć będzie m.in. ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan 

siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin i zwierząt. 

Specjalista ds. ochrony środowiska: 

sprawdza w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie inwestycji, poprzez obejście trasy 

budowy ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt chronionych w celu prawidłowości 

wypełnienia warunków decyzji środowiskowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody; 

na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają prowadzone prace budowlane 

na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z 

wyszczególnieniem działań zapobiegawczych i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji inwestycji. W 

szczególności osoba ta określi zasady ochrony płazów podczas prowadzenia prac budowlanych, takie jak: zakres 

umieszczenia płotków ochronnych i naprowadzających, terminy ochrony, terminy odławiania płazów z miejsc 

zagrożenia i uwalniania w miejscach bezpiecznych, itp. 

na bieżąco weryfikuje technologię i harmonogram prowadzenia poszczególnych prac, a w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac budowlanych; 

skontroluje działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku na etapie realizacji robót budowlanych i w 

miarę konieczności zareaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację; 

podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające bezpośrednio z metod pracy (np. odławia 

zwierzęta z miejsc zagrożenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznych). Dotyczy to w szczególności miejsc 

likwidowanych naturalnych zbiorników wodnych, na miejscu których będzie wykonywana wymiana gruntu z ich 

zasypaniem. 

opracuje raporty z prowadzonych obserwacji, które winny być przekazywane Zamawiającemu do 15 dnia każdego 

miesiąca. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie 

lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w 

tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku realizacji robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych  powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej oraz nie będą stanowić podstawy do wydłużenia 

terminu wykonania zamówienia. 

 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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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. Zgodę na 

ich wbudowanie powinien wyrazić Inżynier ustalając odpowiednie wymagania i warunki. 

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do 

sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym 

miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien 

określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie 

z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie 

wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez Zamawiającego. 

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 władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

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 istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

drogowego, 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, 

inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomości Inżyniera i 

Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. 

Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem będzie dokumentacja z 

inwentaryzacji. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

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. 

Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na którym będą 

prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren, 

naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, 

bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do 

wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie Wykonawcy. 

W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do 

ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed uszkodzeniem łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie 

taka potrzeba) – uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 

 

1.5.10. 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 budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

właściwych organów administracji, 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. 
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1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”)wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w 

szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i 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. 

 

1.5.12. 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 odbioru 

ostatecznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 

zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu 

(likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). 

Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy 

stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 

Jeżeli Zamawiający przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany do 

zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania własnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie 

przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystąpić). Opracowany Projekt 

czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie 

zarządzającym ruchem. 

 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

obowiązujące 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. 

Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, rozporządzenia, uzupełnienia 

(erraty do opublikowanych dokumentów), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzględnie musi je 

wdrożyć jako przepisy uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.  

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 dokumentacji przekazanej przez Inżyniera. 

 

1.5.14. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne do realizacji robót na 

własny koszt. 

W przypadku usunięcia kolizji energetycznych wysokich napięć Zamawiający może zawrze umowę z PE Centrum. 

Wykonawca ma obowiązek podać w harmonogramie planowane wyłączenia, tak aby Zamawiający mógł zawrzeć 

umowę z operatorem. W przypadku przesunięcia terminu wyłączenia Wykonawca ma prawo do przesunięcia w 

harmonogramie terminu o czas potrzebny do wyłączenia. Zamawiający zawrze umowę z gestorem sieci po 

zatwierdzeniu harmonogramu. 

W ciągu dwóch tygodni od wejścia na budowę Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich 

pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót zgodnie z Projektem. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić jednostkom kontrolującym 

wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umożliwić uczestniczenie w procedurach 
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badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności prowadzenia Kontraktu 

zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu. 

 

1.5.15. Prace archeologiczne 

Na terenie budowy prowadzone będą wyprzedzające badania archeologiczne prowadzone przez Zamawiającego na 

rozpoznanych dotychczas stanowiskach archeologicznych. Badania te winny być zakończone do 31 grudnia 2012r. 

Harmonogram Robót winien uwzględniać specyfikę prowadzonych przez Zamawiającego badań uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej a także nie mogą stanowić podstawy wydłużenia czasu trwania kontraktu. Aktualny stan zaawansowania 

prac archeologicznych przedstawiony będzie przez Zamawiającego przed przekazaniem terenu budowy. 

Zaawansowanie prac archeologicznych na wykopaliskach prowadzonych przez Zamawiającego, do czasu ich 

zakończenia,  przestawiane będzie Wykonawcy robót budowlanych, w miesięcznych raportach do 15 każdego miesiąca. 

Na całej długości budowanej drogi ekspresowej roboty ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem specjalisty 

archeologa. 

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) odkryte 

na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić Kierownika Projektu, a ten z kolei Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, właściwego wójta gminy 

oraz GDDKiA o/Łódź o wszelkich znaleziskach archeologicznych stosownie do wymagań ustawy o ochronie zabytków 

i postępować zgodnie z ich poleceniami. Wszelkie stanowiska archeologiczne odkryte w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych przebada Wykonawca. Jeżeli w wyniku tych działań i poleceń Wykonawca poniesie koszty, koszty te 

będą rozliczane zgodnie z Zasadami określonymi w zarządzeniu nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad. Sposób prowadzenia prac archeologicznych oraz ich rozliczania omówiono w STWiORB D.01.02.05. 

Badania archeologiczne. 

Wznowienie wstrzymanych robót może nastąpić na polecenie Kierownika Projektu – na podstawie zezwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

1.5.16. Niewypały, niewybuchy 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren budowy pod kątem 

występowania niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb 

(policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu 

oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 

 

1.5.17. Nadzór środowiskowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić specjalistę ds. ochrony środowiska, zgodnie z wymogami określonymi w  

rozdziale 1.5.6. 

Na kontrakcie prowadzony będzie również Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do ścisłej współpracy i respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych przez Nadzór. 

Rolą nadzoru środowiskowego ze strony Zamawiającego będzie kontrola wypełniania przez Wykonawcę zaleceń 

wynikających z dokumentacji projektowej, wymogów rozdz. 1.5.6. oraz przepisów ochrony środowiska. 

 

2. Materiały 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a 

nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego ich źródła wytwarzania lub 

wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakości i próbkami - do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych organów administracji na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

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

źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Nadmiar humusu 

pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych należy do Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany do odwiezienia humusu z terenu 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. 

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. 

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: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na własny koszt. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 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. Miejsce i sposób 

składowania materiałów winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska, o których mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej 

specyfikacji. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

2.7. Materiały z rozbiórek i odpadowe 

 

2.7.1. Elementy i materiały z rozbiórek  powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie 

kolidującym z wykonaniem innych robot. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie nadających się do ponownego 

wbudowania Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Materiały z rozbiórki zakwalifikowane do wbudowania Wykonawca przewiezie na teren wskazanego Rejonu w 

godzinach 8.00-15.00. Orientacyjna odległość wywozu 60 km. 

Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów 

ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami). 

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania miejsca utylizacji materiałów przed przystąpieniem do robót. Opóźnienia 

związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji robót z winy Wykonawcy. 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

15 

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 

przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do 

założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 

 

2.7.2. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy 

pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane 

przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z właścicielem sieci 

rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w 

stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy). 

Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nieprzydatne i 

postąpić jak w pkt. 2.7.1. 

 

2.8. Materiały zawierające azbest 

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i 

warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca 

unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm.). 

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

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 w/w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie 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 o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 

terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów, co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia 

opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem 

wody bądź sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie 

budowy, w czasie prowadzonych robót. 
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5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

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

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, 

Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Kolejność robót przyjęta w w/w Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami istniejącymi i 

projektowanymi, spełniać wymogi ochrony środowiska oraz uwzględniać harmonogram prac archeologicznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robót, Programy Zapewnienia 

Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inżynierem. 

Na 40 dni przed przystąpieniem do wykonania robót bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze 

wszystkimi wymaganymi wynikami badań z zarobów próbnych, próbkami materiałów wsadowych oraz deklaracjami 

zgodności na te materiały. 

Powyższe projekty recept, Inżynier powinien skierować do sprawdzenia przez Laboratorium Zamawiającego i po 

otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzić je i pozwolić Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia zatwierdzonej 

recepty powinna trafić do Wykonawcy. 

Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których posiada prawo władania 

terenem. 

W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych prawem władania, 

wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i 

uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować 

odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w stopniu możliwym do 

zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znaków pomiarowych jest mu znany, a ich 

odtworzenie jest ujęte w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie (o ile zajdzie 

taka konieczność) wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń w czasie 

trwania robót na swój koszt do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace 

do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a 

następnie po zakończeniu budowy –złożyć operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego zasobu geodezyjno- 

kartograficznego. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę 

wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

I       przed przystąpieniem do robót: 

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego, 

 odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa inwestycji, 

d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci, 

II      w trakcie prowadzenia robót: 

e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 

f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego, 

III    po zakończeniu robót 

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 

 h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego 

 i) trwałe za stabilizowanie punktów granicznych 

 j) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego 

 k) wykonanie operatu technicznego zawierającego: 

- wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego w układach „1965” i „2000”, 

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 

- mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu, 

- protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego. 
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 Stabilizację punktów granicznych należy wykonać: 

- znakami (słupkami betonowymi koloru żółtego z czarnym napisem Pas drogowy) rozmieszczonymi w odległości nie 

większej jak 200 m z zachowaniem Wigury pomiędzy sąsiednimi znakami 

- znakami geodezyjnymi betonowymi (pozostałe punkt pomiędzy punktami „PD”) 

W przypadkach, gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu, należy dany punkt opisać oraz sporządzić szkic 

topograficzny określający jego położenie. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów 

geodezyjnych, które podlegają ochronie we trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia skrajni pod istniejącymi oraz nowoprojektowanymi obiektami oraz 

sieciami przed przystąpieniem do robót i na każdym etapie prowadzenia robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kart studni. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w nie przywołanych w STWiORB  a 

obowiązujących na terytorium Polski : Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, 

Wymaganiach Technicznych , Aprobatach Europejskich  

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni dopuszczalne tolerancje w ocenie wyników badań.  

 Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami 

Kontraktu i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji uzbrojenia 

podziemnego. 

 Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne i 

opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 

Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie fundamentów, 

fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je 

w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz inne Projekty 

wymagane w STWiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie 

wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają 

odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do monitoringu wód podziemnych obejmujący kontrolę wahań zwierciadła wody w 

studniach kopanych i otworach piezometrycznych oraz analizę fizyko-chemiczną pobranych próbek wody w okresie 

realizacji kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca może wykorzystać docelowy 

układ odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem 

itp. ponosi Wykonawca. 

W związku z prowadzeniem prac nad istniejącymi drogami należy: 

– bezwzględnie utrzymać ciągłość ruchu pod budowanymi obiektami na przekroju min. 2x3,5 m na jednej 

jezdni, 

– utrzymać skrajnię drogową o wysokości 4,5 m, 

– utrzymać skrajnię pieszego o wysokości 2,5 m. 

Jeżeli w skutek prowadzenia robót związanych z budową obiektów nad istniejącą drogą zajdzie konieczność rozbiórki 

drogi oraz nasypu drogowego Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia go w odpowiednio większym 

obejmującym całą szerokość jezdni zakresie. Parametry odtworzonej konstrukcji będą odpowiadały istniejącym 

parametrom drogi. 

Wykonawca jest zobowiązany zachować swobodny przepływ wód w istniejących rowach w czasie budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany aby nowobudowane rowy połączyć z istniejącymi zachowując swobodny spływ wód i 

doprowadzić do rowów głównych poprzez odbudowę. 

 

5.2. Tyczenie robót 

Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu Zamawiający przekazuje Wykonawcy w wersji wydruku 

i wersji elektronicznej: 

- plan zagospodarowania terenu, 

- planszę zbiorczą uzbrojenia, 

- oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego. 
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Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do wytyczonej osi układu 

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu drogowego (w tym również odczytywane dodatkowe pkt. na osi 

układu drogowego). 

 

Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z przekazanego Zamawiającemu nieedytowalnego 

elektronicznego nośnika danych np. CD R. 

Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje się 

własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. 

Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych. 

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawą do wykonania robót będzie 

wersja papierowa, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych współrzędne x, y potrzebnych mu elementów. Dla współrzędnej „z” 

obowiązuje następująca zasada: 

– dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu jest nowe „”z” terenu 

istniejącego, 

– dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) współrzędną „z” 

elementu jest nowe „z” projektowanego terenu. 

Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie 

podanych zasad ogólnych. 

 

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości 

terenów sąsiednich. 

 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie oddziaływania na 

środowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia 

wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji. 

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 

terenu oraz minimalne jego przekształcenie. 

2. Zaplecze budowy należy zorganizować poza: 

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej, 

b) dolinami rzek, 

c) korytarzami ekologicznymi, 

d) rezerwatami przyrody, 

e) obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 PLH 10_06 „Grabia” lub obszarami, na których występują 

gatunki i siedliska o szczególnych wartościach przyrodniczych chronione w ramach sieci Natura 2000. 

3. Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności zapewnić: 

a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, parkingów dla pracowników itp., 

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty, 

c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez koncesjonowane firmy. 

4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego 

prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko. 

5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, 

zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety. 

6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe a teren 

tymczasowych placów budowy przywrócić do poprzedniego stanu. 

7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie inwestycji, dopuszcza się inny 

sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu następujących warunków: 

a) możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do rekultywacji terenów 

zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów, 

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, 

c) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu, 

d) należy prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym. 

8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 
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pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie szkodliwych celem 

wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. 

9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

10. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od 1 marca do  

15 października włącznie). 

11. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać 

stosunków wodnych, nie należy powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 

powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

12. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować metody ograniczające ilość 

odpompowywanej wody. 

13. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 

14. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed 

hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6
00

 – 22
00

). 

 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 - bhp, szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym”, robotach 

rozbiórkowych, itp.) 

 - 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 z załączonymi odpowiednio świadectwami legalizacji i 

kalibracji dla wszystkich urządzeń laboratoryjnych służących do prowadzenia badań oraz deklaracjami zgodności z 

obowiązującymi normami PN-EN), 

 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

 - zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących z analizą wyników pomiarów 

 - ocenę wyników badań oraz sposób reagowania na złe wyniki w procesie badania materiałów bądź w procesie 

technologicznym 

 - proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 - rodzaje i ilość środków transportu dla poszczególnych rodzajów materiałów (sypkich, płynnych, 

prefabrykatów betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzętu wolnobieżnego, 

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

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót przez Wykonawcę 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć wymagania określone 

w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywołanych w STWiORB a aktualnie obowiązujących: 

Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach Technicznych, 

Aprobatach Europejskich. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może dokonać wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz 

Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się na zapleczu i we 

właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ dokumentom.  

W celu ustalenia poprawności działania sprzętu, może również zażądać przeprowadzenia badań sprawdzających. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót nieprzewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wymaganą jakość określoną w w/w 

dokumentach  (w pkt. 6.2.) 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgłoszone niedociągnięcia (za 

wyjątkiem niesprawności sprzętu badawczego), Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym z 

Inżynierem. Natomiast niesprawność sprzętu musi być usunięta w przeciągu doby, w przeciwnym wypadku, Inżynier 

wstrzyma realizację tych Robót, które wymagają badań na sprzęcie  uszkodzonym ,  do czasu jego naprawy i zgłoszenia  

o poprawności działania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robót, nie może mieć wpływu na terminowe 

wykonanie Kontraktu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dowodzących o jakości materiałów i 

Robót  , ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów bądź Robót, które budzą 

wątpliwości, co do jakości i spełnienia wymagań, o ile kwestionowane materiały i/lub Roboty nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub dostosowane do wymagań z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku wyników negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek muszą być uprzednio 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 dokumentów przywołanych w pkt. 6.2. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań w czasie i formie określonej w programie 

zapewnienia jakości (PZJ) 

Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania kontrolne 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, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robót i materiałów prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez swoje 

badania, oceniając ich zgodność z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych i dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier powinien prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki badań 

własnych 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 rozszerzyć zakres 

własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty za pobieranie próbek i badania potwierdzające 

kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiający. 
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6.7. Identyfikacja materiałów 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą 

umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o 

których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza się do 

stosowania: 

1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 

2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną aprobatą techniczną, a 

producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent 

załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył 

do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

d) wyrób został wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lecz jest 

nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 

odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, nie może 

być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania 

modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(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. Wpisów do Dziennika Budowy 

mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, 

Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 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, 

- uzgodnienie 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 inspektorów wyznaczonych przez Inżyniera, 
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- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wskazania specjalisty ds. ochrony środowiska i nadzoru środowiskowego 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorom nadzoru 

wyznaczonym przez Inżyniera do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektorów nadzoru wyznaczonych przez Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia i  zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się do jego treści i podjęcia stosownych 

decyzji. 

 

(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 Kosztorysie i wpisuje do 

Rejestru Obmiarów. Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. 

 

(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. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 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 Kosztorysie. 

Dodatkowe ilości obmiarowe wynikające z założonych tolerancji wykonania nie podlegają dodatkowej zapłacie. 

Niewielkie odchylenia ilości robót zawarte w przedmiarze robót nie będą modyfikowane na etapie Procedury 

przetargowej ze względu na obmiarowe rozliczanie robót. 

Pomiary grubości warstw dla danej konstrukcji należy sprawdzać w tym samym miejscu. 

Obmiaru Robót dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inżyniera 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wykonany przez Wykonawcę obmiar robót podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inżyniera. 

Każdy wniosek Wykonawcy zgłaszający przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót musi 

być złożony w terminie umożliwiającym weryfikację wniosku na budowie z uwzględnieniem specyfiki robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Dla każdego asortymentu robót należy wykonać Inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną terenu (miejsca wykonania) 

przed przystąpieniem do nich. 

 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

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

STWiORB. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się Laboratorium wyposażonym we wszystkie urządzenia, sprzęt pomiarowy i 

laboratoryjny przez cały okres trwania budowy. 

Wszystkie urządzenia, sprzęt pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robót podlega akceptacji przez Inżyniera 

przed przystąpieniem do robót. 

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

Robót. 

 

7.4. 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 wykonuje geodeta uprawniony sporządzając odpowiednie szkice z podaniem 

niezbędnych wymiarów, z których jednoznacznie może być wyliczona obmiarowa: długość (m), szerokość (m), grubość 

(m), powierzchnia (m
2
), objętość (m

3
). Wzór szkicu powinien być uzgodniony z Inżynierem. 

Dokumentację złożoną ze: szkiców, wyliczonego i zapisanego obmiaru w książce obmiarów, dokumentacji 

fotograficznej obmiarów (skatalogowanej w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu jej wykonania oraz 

obiektu, który dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inżynierowi w dwóch egzemplarzach 

(oryginał kopię). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentów odbiorowych jak 

również podstawę do sporządzania faktury. 

 

8. Odbiór robót 

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

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu (jeśli takie zapisy są w Warunkach Kontraktu), 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje 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 geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
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STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w 

postaci fotograficznej według pkt. 7.4. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych jednej zamkniętej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności 

Wykonawcy i Inżyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w 

zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami 

Kontraktu. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 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 Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania 

odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 

oceny wizualnej wykonanych Robót, 

oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt. 8.3.1), 

ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez  Inżyniera, 

listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru. 

Komisja swoje stanowisko wyraża w protokole spisywanym w dniu odbioru. 

W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór to Kierownik 

Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

W przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 

budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia oświadczenia Projektanta i Inżyniera o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

przepisami. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

Recepty i ustalenia technologiczne. 

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz ustawą o 

wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na wszystkie 

materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego materiału. 

Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i Laboratorium Zamawiającego, na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ. 

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz 

obiektów, które dokumentuje 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej w pliku dwg. 

Operat z pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynierskich prowadzonych w trakcie budowy. 
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Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - 

dotyczące zaspokojenia roszczeń. 

Protokoły z odbiorów technicznych branżowych. 

Projekt systemu bezpieczeństwa. 

 

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo 

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 10, w 

rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych 

w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku 

danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w 

cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym określonych przez Inżyniera i/lub Kierownika Projektu. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu Operatu z przeprowadzonych pomiarów 

odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych 

(odbiorowych) robót do Rejonów oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziału Mostów dotyczącego 

drogowych obiektów inżynierskich wraz z raportami z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem 

okresu gwarancyjnego. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 

pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej proponowany 

przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Ogólnych Kontraktu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

W skład kosztów pośrednich 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, koszty związane z 

zawarciem umów użyczenia gruntów, koszty płatnego nadzoru, odbioru itp. właścicieli, użytkowników infrastruktury 

teletechnicznej, energetycznej itp., koszty związane z przebudową lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, 

kosztów nadzoru zarządców cieków, opłaty za dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i 

utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru 

budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie 

koszty technologii robót wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 

Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt 

wszystkich rozwiązań z nich wynikających, koszty dostosowania się do wymogów wynikających z decyzji 

środowiskowej oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty związane z 

czasowymi zajęciami terenu (w tym odszkodowania), koszty związane z dostosowaniem się do wszelkich uzgodnień i 

warunków, koszty związane z wykonaniem organizacji ruchu, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, koszty nadzoru gestorów nad budową infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie 

koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 

uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
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przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz 

dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty 

wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych pozycjach kosztorysu. 

Uznaje się, że koszty dostosowania się do wymagań STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczególnione w tabeli 

przedmiarowej dla wymagań ogólnych zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach przedmiaru wynikających 

ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Po stronie Wykonawcy leży spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji 

Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

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 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

– zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

– dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

– koszt 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 wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty/dzierżawy terenu, 

– przygotowanie terenu, 

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

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

– zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

– ewentualne wzmocnienie nawierzchni dróg po których prowadzone będą objazdy i ruch technologiczny 

związany z budową. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

– doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny, 

– oczyszczenie terenu, 

– koszty demontażu, 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą 

organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami, 

– ewentualne remonty uszkodzonych dróg po których prowadzone były objazdy i ruch technologiczny. 

 

10. Przepisy związane 

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

– Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555), 

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

– Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, 
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– Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 

24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi 

zmianami),  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 

1729). 

– 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) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

– Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

– Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 

1393 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 

112, poz. 1206), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510) 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin 

objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 

71 poz. 649). 

 

 

  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041681764&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041681765&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042202237&min=1
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D.01.00.00 Roboty przygotowawcze 

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projektowanej drogi oraz pozostałych dróg zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje: 

– wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg. 

 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów 

roboczych założonych w terenie, dowiązanych do reperów państwowych); 

– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

– wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych; 

– za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 

– wyznaczenie przekrojów porzecznych (co 20 m) do prowadzenia pomiarów kontrolnych (geodezyjnych) 

każdej warstwy, 

– oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do końca okresu 

gwarancyjnego, 

– sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektów (w tym ich posadowień), skrajni na każdym etapie 

robót. 

 

Po wykonaniu robót budowlanych należy wykonać: 

– wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, 

– wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad 

określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 

– okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

– protokoły. 

 

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. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu B 25 zbrojonego 4 prętami d-10 mm, pomalowany na żółto z 

wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. Słupek o wymiarach: 

przekrój poprzeczny 12x10 cm, 

długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt). 

1.4.3. Geodezyjne słupki graniczne (betonowe z betonu B 25) stabilizowane w punktach granicznych pasa 

drogowego. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne z punktu widzenia: 
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– 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 DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

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”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w 

sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m i długości 1,5 - 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m i długości około 0,30 m, 

a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05 m. 

“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót należy stosować pale drewniane o średnicy od 

0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem. 

Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2. 

Do trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy użyć elementów: 

– żelbetowych znaków granicznych z napisem czarną farbą „PD” od strony wewnętrznej pasa  

(rysunek 1), 

– geodezyjnych graniczników betonowych z krzyżem na górnej poziomej ściance. 

 

2.3. Wymagania względem materiałów 

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Muszą być: 

– wolne od spękań, 

– wolne od wykruszeń, ubytków, 

– powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. 

Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu podanych z w/w elementów i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm (w odniesieniu do 

wymiarów podanych w p. 1.4.2) przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek 

z dokładnością do 1 mm. 

 

2.4. Beton i jego składniki 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. 

Beton użyty do produkcji elementów, powinien charakteryzować się: 

– wytrzymałością na ściskanie, 

– nasiąkliwością, poniżej 5%, 

– mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

30 

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, 

– ruletki, 

– samochód dostawczy, 

– inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 

Roboty obejmują wykonanie: 

– wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych: 

– punktów osi trasy, 

– punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 

– reperów roboczych, 

– uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków krzywych przejściowych i łuków kołowych, 

– wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów wg. potrzeb, 

– wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów inżynierskich (mostowych) i założenie reperów 

roboczych przy tych obiektach, 

– stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 

– pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 

– sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie 

ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 

ewentualne wykonanie dodatkowych punktów osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z 

odpowiednimi władzami), 

– utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie. 

 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii (GUGiK). 

Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (państwowa i 

robocza). 

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Państwowych Zasobów Geodezyjnych i 

Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 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 reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 
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w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 

powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 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. 

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 przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.4. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być za stabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

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 

być nie większa niż 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 punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 

kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowanych 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 tablice zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej. 

Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej klasy. 

Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana, co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i 

pionowej) klasy nie niższej niż II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej Wykonawca 

dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do której osnowa realizacyjna ma być dowiązana.  

Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robót, w okresie 

gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż: 

– w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek punktu osnowy 

poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną obawę Wykonawcy lub 

Inżyniera, że takie naruszenie nastąpiło, 

– w okresie gwarancji – według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące, 

– w okresie rękojmi – według wskazań Inżyniera. 

Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej aktualizacji 

osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie może powodować roszczeń Wykonawcy o 

dodatkową zapłatę. 

 

5.5. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich (kierunkowych) w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50m. 

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 punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi 

punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

Punkty wyznaczające oś trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy 

styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm. 

 

5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość 

ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5 mm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległości pomiędzy krzywymi powinny być wyznaczone na tyle 

gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała 

założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. 

Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje 

wyznaczenie krawędzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób, aby przeprowadzone frezowanie 

nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno – asfaltowej umożliwiało wykonanie kolejnych warstw 

konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Dla sprawdzenia prawidłowości pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujące pochylenie skarp. 

Skarpowniki należy ustawiać w odległościach uzgodnionych z Inżynierem. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów, wykopów i konstrukcji nawierzchni o 

kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

 

5.7. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych) 

Na etapie odtworzenia trasy, należy wyznaczyć i za stabilizować w terenie (na czas prowadzenia robót) punkty 

przekrojów poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiarów rzędnych (w przekroju poprzecznym jezdni) na 

etapie n/w robót tj.: 

- pomiar stanu istniejącego nawierzchni, 

- pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych, 

- pomiar rzędnych koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, 

- pomiar rzędnych po wykonaniu każdej nowej warstwy nawierzchni, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

Ilość punktów w przekroju poprzecznym określa Inżynier. 

 

5.8. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego 

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

– stabilizację oraz wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, 

– wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad 

określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, 

– okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

– protokoły zawierające: 

o oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie 

jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości, 

o oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, 

o informacje o sposobie utrwalenia punktów granicznych, 

o oznaczenie wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych, 

o listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych, 

o datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, 

która wykonała protokół. 

Podstawą prawną do wykonania powyższych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i 

kartograficzne ( Dz.U. Nr 240) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663. 

Stabilizację punktów granicznych należy wykonać słupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyżem). 

W linii granicznej (w odległości do 1m) należy przy słupku granicznym wkopać świadka punktu granicznego (ś p g) 

(określonego w p.1.4.2). w ostępach do 200m, z zachowaniem wizury między sąsiednimi punktami (ś p g).  

W przypadkach, gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu słupkiem granicznym, należy zastąpić go innym 

elementem zamocowanym w podłożu (np. pręt stalowy, rurka). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic 

topograficzny określający jego położenie. 

Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy i za stabilizować go kołkami 

drewnianymi, do czasu zakończenia robót. 

Po zrealizowaniu robót drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokonać 

trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa. Do tego celu należy użyć znaków wyżej opisanych. 
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Znaki należy wkopać w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po wkopaniu winny 

wystawać ponad powierzchnię podłoża do 10 cm. 

 

5.8 Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego 

Operat musi być wykonany przez geodetę uprawnionego. 

 

5.8.1 Opis 

Opis powinien zawierać: 

- tytuł, 

- nazwę i nr. drogi, 

- datę wykonania, 

- kto wykonał, 

- opis obiektu, 

- problemy. 

 

5.8.2. Załączniki (cześć mapowa) 

- wykaz współrzędnych punktów granicznych za stabilizowanych wraz ze współrzędnymi świadka punktu granicznego, 

- mapy wstęgowe z: wrysowaną granicą, zaznaczonymi punktami granicznymi i świadkami punktu granicznego, 

rodzaje punktów, 

- protokoły z okazania punktów granicznych właścicielom nieruchomości przyległych do pasa drogowego z 

załącznikami graficznymi (szkice). 

 

6. Kontrola jakości Robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

– oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i na prostych, 

– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu. 

 

7. Obmiar Robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) wyznaczonej 

sytuacyjnie i wysokościowo oraz za stabilizowanej trasy. 

 

8. Odbioru Robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej. 

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 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu odbioru 

robót wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”, 

– pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

– wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

– wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych), 

– wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 

– ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp, 

– za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

– odszukanie i oznakowanie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót) – na podstawie 

przekazanych szkiców wraz ze współrzędnymi, 

– trwałe za stabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego (po zakończeniu budowy), 

– operat techniczny dla pasa drogowego, 

– okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

– wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 

– wyznaczenie lub odtworzenie (w razie konieczności) osnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi niezbędnymi 

projektami, zgłoszeniami itp. 

– wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzania robót, 

– założenie osnowy geodezyjnej, 

– zakup i transport materiałów i sprzętu, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

– oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

Nie występują. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 1993. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 

1980 

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983 

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. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 2077 z późniejszymi 

zmianami). 

9. OST GG-00.01.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów mostowych. 

 

 

 

 

 

 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

35 

 

Rysunek 1. 
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D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem i karczowaniem 

drzew i krzewów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje: 

- karczowanie i usunięcie drzew: 

- o średnicy od 26 do 35 cm, 

- o średnicy od 36 do 45 cm, 

- o średnicy od 46 do 55 cm, 

- o średnicy od 56 do 65 cm, 

- o średnicy powyżej 66 cm. 

 

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 została zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, 

drewno zostanie sprzedane oferentowi, który zaproponował 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 postepowaniu 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. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica  10 cm – mierzona 1,20 m od podłoża) o wyraźnie 

wykształconym pniu lub pniach, który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

1.4.2. Krzew - roślina wieloletnia nie tworząca wyraźnego pnia ani korony lecz rozgałęziająca się na wiele 

równorzędnych pędów, rosnących poniżej 1,50 m od ziemi. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne z punktu widzenia: 

– organizacji robót budowlanych; 

– zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

– ochrony środowiska; 

– warunków bezpieczeństwa pracy; 

– zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 
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– warunków organizacji ruchu; 

– zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przetransportuje na własny koszt i własnymi środkami zeskładuje pozyskane drewno w postaci dłużyc we 

wskazanym przez Inżyniera miejscu składowania, które jest własnością Zamawiającego. Drewno o średnicy mniejszej 

niż 10 cm oraz karpina, gałęzie i drągowinę Wykonawca uprzątnie zgodnie z warunkami umowy na koszt własny 

zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie środowiska. Za szkody powstałe w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada 

Wykonawca. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do zasypywania dołów po karczowaniu należy używać tylko gruntów przydatnych do tego celu zgodnie z STWiORB 

D.02.03.01. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów 

Do wykonania robót należy stosować: 

– piły mechaniczne, 

– spycharki, 

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

– koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

– urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów, 

– lub inny 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". 

 

4.2. Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się oraz 

dostosować rozmiary ładunku (przewożonych pni) do wymagań przepisów ruchu drogowego. 

Transport trocin z rozdrobnienia gałęzi, krzewów, korzeni powinien się odbywać samochodami zaopatrzonymi w 

plandeki. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Przed przystąpieniem do wycinki należy wykonać inwentaryzację istniejącego drzewostanu i w razie potrzeby 

sporządzić protokół rozbieżności. Protokół musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera. 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi 

poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

38 

W miejscach 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. 

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 

Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, 

należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca musi posiadać 

zgodę Inżyniera na wycinkę drzew i krzewów. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,00, a w górnej warstwie (20 cm) IS ≥ 1,03. Doły po 

wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

Wykonawca przetransportuje na własny koszt i własnymi środkami zeskładuje pozyskane drewno w postaci dłużyc we 

wskazanym przez Inżyniera miejscu składowania. Drewno o średnicy mniejszej niż 10 cm oraz karpina, gałęzie 

i drągowina Wykonawca uprzątnie zgodnie z warunkami umowy na koszt własny zgodnie z wymogami Ustawy 

o ochronie środowiska. Za szkody powstałe w wyniku utylizacji na miejscu odpowiada Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości Robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

– Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów, 

– wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWiORB. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) wyciętych i wykarczowanych drzew. 

Jednostką obmiarową jest hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 

ich zasypaniem. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za sztukę (szt.) wyciętych i wykarczowanych drzew zgodnie z określeniem podanym w p.7. 

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, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

– wycinkę drzew, 

– karczowanie korzeni, 

– załadunek i wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny z terenu budowy, 

– zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem, 

– wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 

– oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie, 

– przekazanie materiału z wycinki (dłużyc) Zamawiającemu, 

– uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, 

 

Płaci się za hektar (ha) wyciętych i wykarczowanych krzewów zgodnie z określeniem podanym w p.7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

– wycinkę krzewów, 

– karczowanie korzeni, 

– załadunek i wywóz gałęzi i karpiny z terenu budowy, 

– zasypanie dołów po karczowaniu z zagęszczeniem, 

– wykonanie zabezpieczeń przed uszkodzeniem istniejącego drzewostanu, 

– oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz 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 sprawdzeń. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

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

 

10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880) 
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D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z usunięciem warstwy ziemi 

urodzajnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus, darnina) na całą głębokość jej zalegania, śr. 20 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

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". 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 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, 
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– inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 

– noże do cięcia darniny, 

– łopaty i szpadle, 

– inny 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". 

 

4.2. Transport ziemi urodzajnej 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. 

Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do składowania 

ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. Transport ziemi urodzajnej na miejsce 

składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 

zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej 

Przed usunięciem humusu oraz darniny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu 

istniejącego. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp i 

rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z budową drogi. 

Ziemię urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych na pełną głębokości faktycznego stanu 

zalegania lub wskazaną przez Inżyniera (grubość zdjętej darniny nie jest wliczona do grubości zdejmowanego humusu). 

Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem ziemi urodzajnej. 

Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy odwieźć na 

miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych 

przed zanieczyszczeniami. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 

gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca składowania, 

uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 

Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych jest własnością Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem 

spełniającym wymagania D 02.03.01. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

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  

od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem 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 
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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. Należy zachować odpowiednie 

warunki wilgotności i nie dopuścić do zasuszenia darniny. 

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek i przewieźć na wysypisko i zutylizować. 

 

6. Kontrola jakości Robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:  

– powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej, 

– grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, 

– prawidłowość spryzmowania humusu i darniny. 

Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 

Zdjęty humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 

Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać ustalona na podstawie pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych przed 

i po zdjęciu ziemi urodzajnej. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest metr sześcienny (m
3
) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darniny) zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 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 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za metr sześcienny (m
3
) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z określeniem podanym w p.7. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na miejsce budowy, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

– zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowaną lub ustaloną przez Inżyniera głębokość, 

– zdjęcie darniny i jej pielęgnacja do czasu wbudowania, 

– załadunek i transport ziemi urodzajnej na składowisko przyobiektowe, 

– składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

– utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

– rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

– koszt uzyskania pozwolenia na składowanie, 

– opłaty za składowisko, 

– załadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inżyniera, 

– bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów, 

– oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 

– wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 
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10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
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D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg i 

ulic. 

W zakres robót wchodzi rozbiórka: 

– nawierzchni z kostki betonowej, 

– przepustów, 

– znaków drogowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Niezbędne dane istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania, jakim powinny odpowiadać materiały, sposób ich nabywania, przechowywania oraz transport 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy 

w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do 

ponownego wbudowania (np. kostka brukowa, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe, oznakowanie pionowe itp.).  

O przydatności materiałów do ponownego wbudowania decyduje Inżynier. 

Wszelkie materiały własności Zamawiającego należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Wszystkie koszty związane z transportem, składowaniem i utylizacją ponosi Wykonawca. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologii i 

Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2 Transport materiału z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.  

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych w 

pkt.1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie 

przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa 

naturalnego) do poziomu terenu i zagęścić (wskaźnik zagęszczenia gruntu Is  1,0 w miejscu projektowanych 

chodników, oraz Is 1,03 w miejscu projektowanej drogi 20 cm od niwelety robót ziemnych, niżej IS ≥ 1,0). 

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3. lub w sposób zalecony przez 

Inżyniera. Należy zwrócić uwagę, aby krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi 

były pionowe, obcięte piłą i oczyszczone. 

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu gruzu 

Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych. 

Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie wskazania odpowiedniego 

organu (trasa i miejsce zdeponowania – Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628). 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: Dokumentacją Projektową w 

zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Obmiaru robót dokonuje się na budowie. 

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 

– nawierzchni z kostki betonowej – metr kwadratowy (m
2
), 

– chodników z mieszanki bitumicznej – metr kwadratowy (m
2
), 

– podbudów z kruszyw – metr kwadratowy (m
2
), 

– obrzeży betonowych – metr (m), 

– krawężników betonowych – metr (m), 

– przepustów – metr (m), 

– znaków drogowych – sztuka (szt.). 

– ogrodzeń w formie murów na zaprawie cementowej – metr sześcienny (m
3
), 

– ogrodzeń z siatki stalowej – metr (m). 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

46 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru wykonanych robót rozbiórkowych dokonuje Inżynier na budowie na zasadach określonych w STWiORB  

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne” jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

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 wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne''. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– wyznaczenie Robót w terenie, 

– zakup i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

wynikających z przyjętej technologii robót; 

– roboty przygotowawcze, 

– rozbiórka wszystkich materiałów wymienionych w pkt. 1.3, 

– załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki na wysypisko, 

– załadunek i odwóz materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inżyniera (materiały własności 

Zamawiającego), 

– koszty utylizacji, 

– zasypanie i zagęszczenie dołów po usuniętych elementach dróg i ulic, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

– uporządkowanie terenu rozbiórki, 

– oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

 10.1 Normy 

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

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

 

10.2  Inne dokumenty 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 

1206), 

– 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), 

– 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), 

– 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), 

– 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), 

– Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

47 

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 

Kod CPV: 45255600-5: Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z zabudową wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych dla zadania:  

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest 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 specyfikacji dotyczą wykonania budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi, 

zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

– roboty przygotowawcze; 

– wykonanie wykopów; 

– odwodnienie wykopów; 

– wykonanie podsypek; 

– roboty montażowe sieciowe; 

– montaż studzienek kanalizacyjnych; 

– montaż wpustów deszczowych; 

– próba szczelności; 

– wykonanie osypek i zasypek; 

– ochrona przez korozją; 

– kontrola jakości. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 

Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy są 

wykonane z prefabrykatów. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia 

obsługi. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej, lub innego elementu 

przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 

Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający 

się z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 

Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 

terenu. 

Ciecze lekkie - to ciecze, których ciężar właściwy jest mniejszy od ciężaru właściwego wody, które są w wodzie 

nierozpuszczalne lub słabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napędowe lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia 

mineralnego, roślinnego i zwierzęcego. 

Skrzynka wpustu deszczowego - zwieńczenie wpustu, składające się z korpusu i kratki, osadzone na zestawie 

odpływowym w miejscu jego zabudowy. 

Korpus - część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego stanowiącego obudowę i podparcie kratki lub pokrywy włazu, 

montowana na miejscu zabudowy. 

Kratka - ruchoma część skrzynki, wpustu ściekowego, umożliwiająca odbiór wód powierzchniowych. 
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Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów studzienek 

kanalizacyjnych. 

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne. 

Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa, ramka dystansowa lub kratka.  

Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia kratki w pionie względem 

nawierzchni drogowej. 

Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  

Tymczasowe składowisko – miejsce składowania gruntów pozyskanych z wykopów do późniejszego wbudowania. 

Docieplenie – prefabrykowana izolacja wykonana z wełny skalnej lub łupków poliuretanowych dostosowanych 

kształtem do średnicy kanału, stosowana na kolektorach posadowionych w strefie przemarzania. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST 

DM.00.00.00. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej ST.  

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 

ich dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, 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 nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 

Inżyniera materiał z innego źródła. 

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 Inżyniera. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 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 kanalizacji. 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. 

 

2.2 Rury kanalizacyjne 

Rury kanalizacyjne o średnicach Dz200mm – Dz315mm z rur litych PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2 wraz 

z kształtkami, zgodnie z zaleceniami producenta rur, wg PN-EN 13476-3+A1, łączone kielichowo na uszczelki 

gumowe, które dostarcza producent rur. Kolektory posadowione w strefie przemarzania należy docieplić 

prefabrykatami z wełny skalnej lub łupków poliuretanowych dostosowanych kształtem do średnicy kanału, 

 

2.3 Studzienki kanalizacyjne  

Studzienki betonowe z prefabrykowanych kręgów betonowych Dn 1200 mm z zastosowaniem jako materiału betonu 

odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 – wg PN-EN-206-1, wodoszczelnego (W8), mało 
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nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 

Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. Zabudować właz kanałowy Dn600 wg PN-EN-124:2000 z 

żeliwa sferoidalnego klasy B125kN (w chodnikach, zieleńcu, poboczach) lub klasy D400kN (w drogach) 

zabezpieczając go przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Stopnie żeliwne wykonać zgodnie z PN-EN-13101:2005. 

Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym 

aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 

 Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. 

Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy 

ubijaków mechanicznych. 

 

2.4 Beton hydrotechniczny min. C35/45 

Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 

 

2.5 Beton zwykły 

Beton zwykły powinien odpowiadać PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 

 

2.6 Zaprawy budowlane zwykłe  

Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych. 

 

2.7 Woda 

Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

2.8 Piasek do zapraw 

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

 

2.9 Kruszywo mineralne 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620/AC:2004. 

 

2.10 Cement portlandzki  

Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-B-19707:2003. 

 

2.11 Cement hutniczy 

Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-197-1:2002/A1:2005. 

 

2.12 Włazy kanałowe  

Powinny odpowiadać PN-EN 124:2000; 

– typ ciężki D-400 na rygle, 

– typ lekki B-125 na rygle. 

 

2.13 Stopnie żeliwne 

Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005. 

 

2.14 Wpusty deszczowe  

 

2.14.1 Wpust deszczowy betonowy 

Wykonanie studzienek ściekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Średnica studzienek wynosi Φ500 mm. 

Zastosowano wpust ściekowy typu ciężkiego zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z nasadą żeliwną klasy D400 z 

zawiasem i zatrzaskiem wg PN-EN-124:2000. Przejścia rur przez ściany studzienek ściekowych wykonać jako 

szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe wpustów należy wykonać z zastosowaniem jako materiału 

betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 – wg PN-EN-206-01, wodoszczelnego (W8), 

mało nasiąkliwego (nw do 6%) i mrozoodpornego (F-150). Części denne osadnika należy wykonać jako monolityczne 

Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie wpustów ściekowych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy 

pomocy ubijaków mechanicznych dla uniknięcia załamań na wykonanej nawierzchni asfaltowej. 

 

Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych 

Należy stosować skrzynki żeliwne wpustów deszczowych wg PN-EN 124:2000. 
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2.15 Materiały na podsypkę i obsypkę rur 

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinny spełniać wymogi normy PN-EN 

13139:2003/AC 2004. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej SST są: 

– grunt z wykopu, 

– grunt z wykopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),  

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. 

 

2.16 Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną  

Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.  

 

2.17 Materiały izolacyjne i uszczelniające 

Przy budowie systemu kanalizacji stosować należy następujące materiały izolacyjne: 

– kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne – spełniające co najmniej wymagania normy BN-85-6753-02, 

– lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-B-24620:1998, 

– papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania normy PN-90/B-0415, 

– docieplenie kolektorów (izolacja termiczna) - prefabrykaty z wełny skalnej lub łupków poliuretanowych 

dostosowanych kształtem do średnicy kanału, stosowane na kolektorach posadowionych w strefie 

przemarzania spełniający wymagania normy PN-EN 14303+A1:2013-07, 

– inne materiały izolacyjne określone w dokumentacji techniczne. 

 

2.18 Kit olejowy i polistyrenowy  

Kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg PN-B-30150:1997. 

 

2.19 Papa izolacyjna  

Powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615. 

 

2.20 Lepik asfaltowy  

Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004. 

 

2.21 Izoplast R i B  

Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych. 

Izoplast „B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na 

podłożu z izoplastu R.  

 

2.22 Przejście szczelne  

Przejścia szczelne dla rur z PVC dla przejść rur przez ścianę studzienek: 

– PVC – łączniki. 

 

2.23 Uszczelki samosmarowujące  

Do łączenia kręgów, płyt. 

 

2.24 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 wielowarstwowo. 

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. 

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. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Kruszywo należy składować na utwardzonym 

i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi frakcjami 

kruszywa. 
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Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.  

 

2.25 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do poniższych instrukcji: 

– Rury należy składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 

opadowych;  

– rury w prostych odcinkach, należy 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.); 

– 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. 

 

2.26 Włazy i stopnie złazowe 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco, zabezpieczone przed 

nadmiernym wpływem czynników atmosferycznych. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Pozostałe elementy, w zależności od sposobu ich wykonania 

składować należy tak, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń lub utraty własności fizyko-chemicznych. W razie 

potrzeby materiały układać na warstwie falistej tektury bądź kartonu. 

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących składowania. 

 

2.27 Kręgi betonowe 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie 

przekracza 0,5MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

kręgów. 

 

2.28 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 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. 

 

2.29 Kształtki i złączki.  

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. 
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2.30 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 Inżyniera robót. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 

– 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. 

 

3.3 Sprzęt do robót montażowych 

– Sprzęt do robót montażowych obejmuje:  

– wciągarkę ręczną, 

– wciągarkę mechaniczną, 

– samochód skrzyniowy z dłużycą, 

– samochód samowyładowczy, 

– betoniarki, 

– żurawie, 

– spawarki, 

– urządzenie do przewiertu rurą stalową. 

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. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, SZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

 

4. Transport 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

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 Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej 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.  

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 Inżyniera. 

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 
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zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wskazaniami zamawiającego oraz w 

terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Transport rur, kręgów betonowych, włazów, wpustów oraz kruszyw  

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.  

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 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia 

przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu D 

mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach i łączyć taśmą stalową.  

Wpusty żeliwne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji składników, zmiany 

składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

Elementy prefabrykowane (płyty typu krata) powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i nadmiernym zawilgoceniem. Może być transportowanym na paletach.  

Osadniki należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta. Jeżeli producent nie zapewni transportu urządzeń, 

urządzenia należy przewozić w sposób uniemożliwiający przemieszczenie ich, jak również uszkodzenia. Do 

przeniesienia osadników z samochodów należy użyć dźwigu (podnośnika) z co najmniej 3 zawiesiami.  

Transport cementu i przechowywania powinny być zgodne z BN-88/67341-08. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceń Inżyniera. 

 

5.2 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. 

 

5.3 Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych 

Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia robót zawarte w 

Dokumentacji Projektowej. 

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. 
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5.4 Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych 

Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które obejmować 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. 

 

5.5 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. W granicach terenu budowy 

kanału znajduje się stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.  

Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie.  

 

5.6 Roboty przygotowawcze  

– Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego, koryt stanowią Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja 

Prawna. 

– Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi lub dróg bocznych 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.  

 

5.7 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 do odbiornika 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.  

  

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. 

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. 
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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. 

 

5.8 Podsypka 

Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych, pod rury należy 

wykonać podsypkę z piasku grubości 15 – 30 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi.  

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej SST. Szerokość warstwy podsypki powinna być 

równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,95. 

Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki dla kanałów 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.  

 

5.9 Odwodnienie dna wykopu 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z pospółki lub 

żwiru grubości 15 cm, a w niej sączek z rur PP jednościennych  50 mm w jednym rzędzie.  

Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co 

~50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  

 

5.10 Roboty montażowe 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Podłoże 

powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. 

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. 

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub w punktach 

załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie.  

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 

niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.  

 

5.11 Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 

opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je 

przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 
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zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą w żadnym punkcie 

przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 

cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) przy użyciu sprzętu 

mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po 

jego obu stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie lub przy użyciu specjalnego urządzenia mechanicznego. Przed 

przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie uszczelki. Następnie, w celu 

zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną temat kielicha posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy 

połączeniu należy zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu 

kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z 

pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 

szczelności przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami 

podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość 

ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, 

przewody powinny być ocieplone prefabrykatami z wełny skalnej lub łupkami PU dostosowanymi do średnicy 

kolektora. 

 

5.12 Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek PVC należy łączyć na uszczelkę gumową.  

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. 

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. 

W miejscach przejść przewodu przez ściany studzienek należy montować przejścia murowe z uszczelką gumową lub 

systemowe elastyczne przejścia szczelne dostosowane do materiału rury i studzienki. 

 

5.13 Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych 

powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny niniejszą SST. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 0,30 m. Zasypkę wstępną nad 

przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie 

powinna przekraczać 150 mm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie 

dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać 

odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. 

Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 

przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych 

odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera 
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kontraktu, można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie 

szczelności. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  

Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;  

Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;  

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór 

ścian wykopu.  

W terenach gdzie nie przewiduje się ruchu pojazdów i pieszych stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95. Dla 

przewodów umieszczonych pod drogami wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0. 

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w SST. 

 

5.14 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.  

 

5.15 Ocieplenie kanału  

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, gdzie wysokość przykrycia jest mniejsza niż 1 m, w 

celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. prefabrykatami z wełny skalnej 

lub łupkami PU dostosowanymi do średnicy kolektora. 

 

5.16 Studzienki kanalizacyjne 

 

5.16.1 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.  

 

5.17 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 odpowiednim fundamencie.  

 

5.18 Studzienki kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych  

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 dno w dno, 

– 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. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

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

– studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu 

– studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa 

oznaczonego symbolem KB-4.12.1. Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

– komory roboczej, 

– komina włazowego, 

– dna studzienki, 

– włazu kanałowego, 

– stopni włazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym zgodnym z 

zaleceniami producenta rur. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W ścianie komory roboczej oraz komina 

włazowego należy zamontować mijankowo stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w 

odległości poziomej osi stopni 0,30m. 
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Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną, np. roztworem Bitizol 2R+P. Dopuszcza się stosowanie 

innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.  

 

5.19 Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji prefabrykowanej 

Pod dno należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 10 cm w gruncie suchym lub podłoże z betonu B10 grubości 20 cm i 

podsypkę filtracyjną grubości 20 cm w gruntach nawodnionych. 

W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni studni 

z dwóch warstw bitizolu R+Pg. 

Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:1999, PN-92/B-10735 jako typowe z 

prefabrykowanych elementów betonowych  1200 mm z betonu min C35/45, wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego 

(poniżej 5%), mrozoodpornego F-150.Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kinetami. Dolną część komory roboczej 

wykonać z prefabrykowanego elementu dennego  1200. Górną część studni wykonać z kręgów betonowych 1200 

mm przykryć pokrywą żelbetową 1200 mm. Na płycie osadzić właz żeliwny wg PN-EN 124:2000. W ścianach studni 

osadzić stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086.  

Łączenie elementów prefabrykowanych na uszczelkę gumową. 

Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, na płycie osadzić właz żeliwny klasy D-400 z zatrzaskiem, w terenach 

zielonych i w chodnikach klasy B-125 z zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000.  

Z uwagi na zastosowania studni z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu min. C35/45, wodoszczelnego 

(W8), małonasiąkliwego (poniżej 5%), mrozoodpornego F-150, zrezygnowano ze stosowania pierścieni odciążających. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody 

gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek powinny być fabrycznie osadzone króćce dla przyłączy 

kanalizacyjnych do połączenia z kanałami z rur PVC. Króćce połączeniowe wklejane w nawiercanych otworach w 

ścianie studzienki. Stosowane kleje oparte są na bazie żywicy epoksydowej. 

 

5.20 Przykanaliki 

Podłączenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą przykanalików. 

 

5.21 Podłączenie urządzeń 

Średnice wylotu i wlotu urządzeń są przystosowane do rur PVC. 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 różnych kierunkach w celu ułożenia się uszczelki. 

 

5.22 Zasyp wykopu  

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu.  

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem obsypki 

lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10 - 20 cm, ręcznie lub mechanicznie.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości 

materiałów budowlanych. 

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na 

odcinku strefy niebezpiecznej. 

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek i wylotów. 

Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D.02.01.01 i 

D.02.03.01. Sprawdzenie zagęszczenia co 0,50 m. 

 

5.23 Zasypywanie kanału do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub mechanicznym z 

zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zagęszczenia co 0,50 m. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.  

Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D.02.01.01. i 

D.02.03.01. Sprawdzenie zagęszczenia co 0,50 m. 

 

5.24 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 wyjmować się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.  

W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
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5.25 Nasyp nad kanałem 

Na odcinkach kanałów gdzie przykrycie jest niewystarczające należy wykonać obsypkę rur oraz dodatkowo kanał 

ocieplić zgodnie z Dokumentacją Projektową  

 

5.26 Umocnienie wylotu  

Wylot należy wykonać jako prefabrykowany, dokowy. Dno i przeciwskarpa rowu umocnione narzutem kamiennym 

zgodnie z dokumentacją projektową 

 

5.27 Ochrona przed korozją  

W agresywnym środowisku gruntowym zewnętrzne ściany studzienek z kręgów żelbetowych należy zaizolować 

abizolem "2R+P". Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową 

cynkową oraz lakierem bitumicznym.  

Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować lizolem 2R+P lub papą na lepiku ze 

ścianką dociskową. 

 

5.28 Próba szczelności 

Szczelność kanałów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30min 

ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie 

może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi kontrolę w 

celu zademonstrowania ich wystarczalności. Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją 

projektową oraz wymogami SST i obowiązujących przepisów i norm. Jeżeli w opinii Inżyniera wykazane w wyniku 

kontroli błędy mogły wpłynąć na prawidłowość wykonania, może on odmówić użycia w robotach materiałów, które 

zostały poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie 

przeprowadzona. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca. 

 

6.2 System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wykorzystanych materiałów oraz 

montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące 

wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami 

wydanymi przez Inżyniera. 

 

6.3 Wymagania szczególne 

 

6.3.1 Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

 

6.4 Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 

prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 

Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

– sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

– sprawdzenie szerokości wykopu, 

– sprawdzenie głębokości wykopu, 

– sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

– sprawdzenie szalowania wykopu, 

– sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
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– sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

– sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

– sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 

– sprawdzenie poprawności wykonania odwodnienia liniowego; 

– sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 

– sprawdzenie ułożenia przewodu, 

– sprawdzenia poprawności wykonania podsypek pod umocnienia wylotów 

– sprawdzenie dokładności ułożenia umocnienia (płyt prefabrykowanych) 

– sprawdzenia poprawności mocowania płyt ażurowych umocnienia wylotu 

– sprawdzenia poprawności zamontowania klap zwrotnych; 

– badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 

– badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody (metoda 

„W” wg PN-EN 1610:2002); zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. 

Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę zasługują: 

– odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

– należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 

– przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu, 

– przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną 

niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas badania na 

eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w 

studzience położonej wyżej, w czasie: 

– 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 

– 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 

– podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy 

badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera. 

Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu za pomocą 

zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  

Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inżyniera nie zezwalają na pozostawienie odkrytych 

odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera można 

zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie szczelności. 

 

6.5 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje: 

– Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 

– Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  

– Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 

Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inżyniera. 

– Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 

– Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

 

6.6 Badanie wykonania wykopów 

 

6.6.1 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 Dokumentacji Projektowej. 

 

6.6.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopów  

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem. 

 

6.6.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów  

Przeprowadza się przez: 

– pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu i porównanie z Dokumentacją Projektową, 

– sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne, 

– pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,1 m. 

 
6.6.4 Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia czy grunt podłoża odpowiada następującym 

wymaganiom: 
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– ma naturalną wilgotność, 

– nie został podebrany,  

– jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

 
6.6.5 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 Dokumentacji Projektowej należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 

m.  

 

6.6.6 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.  

 

6.6.7 Badanie drenażu poziomego 

Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki filtracyjnej przez 

pomiar z dokładnością do 1 cm. 

Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, czy 

zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.  

 

6.6.8 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. 

 

6.6.9 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 jw., a rzędną projektowanego terenu w 

danym punkcie. 

 

6.7 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 

 

6.7.1 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.  

 

 6.7.2 Badanie ułożenia przewodu w planie 

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej w trzech 

wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. Dokładność wykonania 5cm 10cm.  

 

6.7.3 Badanie ułożenia przewodu w profilu 

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur 

i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych 

punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność wykonania 1cm  5cm. 

 

6.7.4  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. Dokładność wykonania do 5 cm.  

 

6.7.5  Badanie połączenia rur i prefabrykatów 

Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
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6.7.6  Badanie odbiorcze studzienek 

Badania te polegają na: 

– sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne, pomiar odległości od przewodów oraz kabli  

– i porównanie z normatywną odległością, 

– 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, 

– sprawdzeniu studzienki z zastawkami przez oględziny zewnętrzne, 

– sprawdzenie prawidłowości montażu oraz działania zastawek kanałowych. 

 

6.7.7 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  

Szczelność kanału wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi należy zbadać zgodnie z normą PN-EN 1610: 

2002. 

 

6.9 Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która powinna wynosić co 

najmniej 0,30 m.  

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z 

boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m. 

 

6.10 Badanie prawidłowości wykonania deskowań dla konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 

- szczelność deskowania i jego sztywność, 

- odchyłki wymiarowe: 

o dla ścian pionowych o wysokości do 5 m do ± 10 mm, 

o dla przemieszczenia osi deskowania ścian ± 10 mm, 

o odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian ± 5 mm, 

o miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem ± 3  mm, 

o długość konstrukcji ± 20 mm. 

 

Badania składników betonu 

Badanie cementu: 

- czasu wiązania, 

- zmiany objętości, 

- obecności grudek. 

Badanie kruszywa: 

- składu ziarnowego, 

- zawartości pyłów, 

- zawartości zanieczyszczeń, 

- wilgotności. 

Badanie wody. 

 

Badanie mieszanki betonowej 

Badanie mieszanki betonowej: 

- urabialności, 

- konsystencji, 
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- zawartości powietrza. 

 

Badanie zabezpieczenia przed korozją 

Izolację zewnętrzną komór żelbetowych należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana izolacja 

przylega trwale na całej powierzchni. 

 

Badania zasypu 

Zbadanie rodzaju materiału użytego do zasypu. 

Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i określenie wskaźnika zagęszczenia.  

 

Badanie odbiorcze osadników 

Badania te polegają na sprawdzeniu: 

- głębokości posadowienia urządzenia, 

- grubości i jakości wymaganego podłoża przez porównanie danych w Dokumentacji Projektowej, 

- lokalizacji urządzenia w stosunku do kanału deszczowego, 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad i wokół urządzenia, 

- zamontowanego urządzenia przez porównanie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej z danymi z 

Dokumentacji Projektowej,  

- średnic oraz osadzenia kanału dopływowego i odpływowego w ścianach urządzenia przez oględziny 

zewnętrzne,  

- typu oraz szczelności włazów, 

- gęstości cieczy oznaczonej na pływaku separatora, 

- zasypu urządzenia przez oględziny zewnętrzne.  

 

Badanie szczelności osadników 

Sprawdzenie szczelności i funkcjonowania urządzenia w oparciu o dokumentację producenta. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek 

Wykonawcy Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m
3
 wykopu z umocnieniem i zagęszczeniem 

- 1 m ułożenia przykanalika i kolektora o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej 

- 1 kpl. studni ściekowej z wpustem i osadnikiem o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej 

- 1 kpl. studni kanalizacyjnych 

- 1 kpl. włączenia do istn. przepustu zgodnie z Dokumentacją Projektową 

- 1 kpl. zabudowy wylotu kolektora do rowu 

- 1 m
3
 podsypki i obsypki z piasku 

- 1 szt. włazu kanałowego określonego typu 

- 1 mb wykonanego ocieplenia kanałów w miejscach o przykryciu mniejszym niż 1,0 m.  

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad określonych w ST DM.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

8.2 Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 

Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. 

Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających na zakryciu: 

- podłoża, 

- przewodu, 

- studzienek. 

Przedłożone dokumenty: 
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 

dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

- Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające poziom 

wód gruntowych. 

- Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 

- Dziennik Budowy. 

- 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: 

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 

przez uprawnionych geodetów. 

 

8.4 Zapisywanie i ocena wyników badań 

 

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. 

 

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 ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

- Cena wykonania robót obejmuje: 

- geodezyjne wytyczenie robót,  

- czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,  

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- koszt zakupu materiałów, 

- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,  

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podsypki i obsypki, 

- ułożenie przykanalików wraz z podłączeniem, 

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych,  

- montaż włazu kanałowego określonego typu, 

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 

- odwóz nadmiaru gruntu na składowisko odpadów, 

- niezbędne drogi technologiczne, 

- koszt składowania i utylizacji gruntu, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

nadzoru użytkownika,  

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- uporządkowanie terenu. 
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10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy    

PN-92B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne  

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych  

PN-8318971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania  

BN-8618971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe  

PN-64/B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

PN-8BIB-06250 Beton zwykły 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL –zeszyt 9 Warszawa 2003r. 

oraz obowiązujące normy techniczne i wytyczne producentów materiałów.  

Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w specyfikacji technicznej powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi aktualnie 

normami. 

 

10.2 Inne dokumenty 

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. 

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dn. 27.07.2001 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 25.08.1994 poz.1439 z 2001r. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 

1999) 

Katalogi Producentów włazów kanałowych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Katalogi Producentów rur kanalizacyjnych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Katalogi Producentów studni z kręgów betonowych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
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D.03.03.02. Drenaż  

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

p.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą wykonania 

robót wymienionych w p. 1.1 związanych z wykonaniem drenażu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Dren - sączek podłużny z rur PCV o określonych szczelinach umieszczony w drenażu dla odebrania z obsypek wód 

podziemnych i zaskórnych i odprowadzenia ich do odbiornika, 

Drenaż – konstrukcja odwadniająca zbudowana z drenów, kruszywa i geotekstylii umieszczona w wykopie o ustalonym 

spadku podłużnym mająca za zadanie przejęcie wód gruntowych z otaczającej ja bryły gruntowej uraz podłoża 

drogowego 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych; 

 zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

 zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

 warunków organizacji ruchu; 

 zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 

2. Materiały 

 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich transportu i składowania przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

2.2 Dreny 

Dreny należy wykonać jako rury drenarskie karbowane z PCV utwardzonego łączone złączkami dwukielichowymi i 

kształtkami z uszczelkami o średnicy  125 mm. 

Wielkość otworów w rurach drenarskich nie może być mniejsza niż 28 cm
2
 na metr bieżący rury. 

 

 

 

 

2.3 Geowłóknina 
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Należy zastosować geowłókniny nietkane-igłowane (non-woven), o określonej konstrukcji w procesie ich produkcji a 

zwłaszcza te, które spełniają tzw. „Żelazne, niepodważalne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

geowłókniny nietkane igłowane stosowane do długotrwałych odwodnień obiektów inżynierskich”.  

 

Żelazne, niepodważalne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać geowłókniny nietkane, igłowane, 

stosowane do odwodnień obiektów inżynieryjnych: 

 

 1. Wynikiem wykorzystania inżynierii materiałowej w technologii produkcji geowłóknin jest ich idealne 

sprawowanie się  w aplikacjach: 

  - drenaże, a w szczególności dreny francuskie, 

  - spełnianie funkcji rozdziału, separacji i filtracji, jak również rozpraszania naprężeń i transportu 

poziomego   wody w obiektach budownictwa ziemnego 

  - drenaże i zabezpieczenia pod- i nadmembranowe 

 2. Woda w geowłókninach powinna poruszać się poprzez ogromną ilość porów, lecz ze znikomo małą 

prędkością w  każdym z nich. 

 3. Stosunek wartości wodoprzepuszczalności w kierunku poziomym geowłókniny do wodoprzepuszczalności 

w kierunku  prostopadłym nie powinien (odpowiednio, przy identycznym obciążeniu: 2, 20 czy 200kPa) być 

nigdy mniejszy, aniżeli: 
  
  
         

 korzystnie, jeżeli powyższy stosunek wynosić będzie 1,5, bardzo dobrze, jeżeli ≥2,0 

 4. Przyjmując wodoprzepuszczalność równoległą do płaszczyzny geowłókniny przy obciążeniu 20 kPa za 1,0, 

po  wstępnym doborze, jak w pkt.3, należy sprawdzić czy dla danego wyrobu wartości wodoprzepuszczalności 

poziomej  mieszczą się w granicach, jak poniżej: 

 Dla gradientu hydraulicznego i=1 i przy obciążeniu 2, 20 i 200 kPa wartości powinny mieścić się w 

przedziałach proporcji: 

pod obciążeniami: 

 2 kPa 20 kPa 200 kPa 

Wodoprzepuszczalność w 

kierunku poziomym [m/s x 10
-4

] 
(1,80 ÷ 1,33) do 1,00 do (0,40 ÷ 0,25) 

a jednocześnie: 

Grubość geowłókniny, igłowanej, 

nietkanej [mm] 
(1,40 ÷ 1,08) do 1,00 do (0,80 ÷ 0,55) 

 

 
 

Komentarz: 

Punktem wyjścia do doboru właściwych włóknin jest sprawdzenie czy dana włóknina pod obciążeniem 20 kPa ma 

wodoprzepuszczalność poziomą co najmniej kH ≥ 15 x 10
-4

 m/s przy gradiencie hydraulicznym i=. Jeżeli „nie” to taki 

materiał odrzuca się. Jeżeli „tak” to bada się dalsze współzależności parametrów, zaczynając od stwierdzenia , czy 

grubość analizowanego wyrobu pod obciążeniem 20kPa mieści się w granicach (w przeliczeniu na milimetry) pomiędzy 

1,4 a 3,2 mm. Jeżeli „nie” – wyrób odrzuca się, jeżeli „tak” bada się z kolei zależność proporcji 

wodoprzepuszczalności poziomej, wewnątrz przekroju danej włókniny – dla 200; 20 i 2 kPa. To samo oblicza się dla 

parametru grubości. 

Geowłóknina kwalifikuje się do pracy w długowietrznym drenażu francuskim jeżeli poszczególne proporcje parametrow 

mieszczą się w granicach ujętych w treści „Żelaznych, niepodważalnych warunkach technicznych, jakim powinny 

odpowiadać geowłókniny nietkane, igłowane, stosowane do odwodnień obiektów inżynierskich”. 

 

2.4 Materiał filtracyjny 

Jako materiał filtracyjny należy zastosować materiały mineralne pochodzenia naturalnego, nielasujące się, o możliwie 

jednorodnych wielkościach zairen (części, kawałków) i to w granicach od ϕ31,5mm do 63. 

 

Wielkości charakterystyczne na temat wodoprzewodności, dotyczące materiałów mineralnych, jakie powinny i mogą 

być używane w drenażach francuskich przedstawia tabela 2. 

Powyższe jest zasadą dla wyrobów KWALIFIKOWANYCH przy ich, 

dla wielkości mierzonych pod obciążenieniem 20 kPa: 

 Przewodności kH ≥ 15 x 10-4 m/s przy i=1 oraz 

 Grubości co najmniej 1,4 ÷ 3,2 mm 
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Tabela 2. Teoretyczna zdolność przepływu wody przez 1m
2
 przekroju pionowego drenu francuskiego (bez 

uwzględnienia oporów przepływu wzdłuż długości drenu). 

Rodzaj wypełnineia 
Przepływ 

[dm
3
/godz. x m

2
] 

Przepływ 

[l/sec x m
2
] 

Szybkość filtracji 

[m/sec] [m/dobę] 

Tłuczeń o ziarnach 

od 31,5 do 63mm 
58275 16,187 1,62 x 10

-1
 1400,0 

 

2.5 Oznakowanie trasy drenażu 

Trasę przebiegu drenażu należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną z wkładką metalową. 

 

2.6 Studzienki drenarskie 

Studzienka Ø 425 mm powinna spełniać wymagania norm: PN-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001. 

Studzienki rewizyjne drenarskie wykonane są z: 

 kinety (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 

 rur karbowanych stanowiących komin studzienek z tworzywa sztucznego, 

 pierścienia betonowego, 

 zwieńczeń z żeliwa. 

Zwieńczenie studzienek powinno być zgodne z normą PN-EN 124:2000. Uzupełnienie stanowią uszczelki 

elastomerowe do połączeń kielichowych. 

 

2.7. Piasek 

Piasek na podsypkę i zasypkę przykanalików powinien spełniać wymagania PN-B 11113. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Można użyć dowolnego rodzaju sprzętu po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2 Transport materiałów i elementów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Projekt Technologii i Organizacji Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2 Wykonanie drenażu 

 

5.2.1 Wykonanie wykopu pod drenaż 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody ich wykonania (ręcznie lub mechanicznie) powinny 

być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy 

należy rozpoczynać „od dołu” odcinka dla zapewnienia odpływu wody. Szerokość wykopu uwarunkowana jest 

zewnętrznymi wymiarami drenażu, warunkami hydrogeologicznymi i rodzajem ubezpieczenia ścian i głębokością. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 

szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego 

gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu 

wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
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5.2.2 Układanie bryły drenażu  

Konstrukcję drenażu stanowi bryła odpowiedniego kruszywa w geowłókninie. Wykop o ścianach pionowych należy 

obłożyć geowłókniną, jak w Dokumentacji Projektowej i po ułożeniu rur drenarskich wypełnić kruszywem i zagęścić. 

Geowłókninę układać długością w poprzek wykopu, łączyć na zakład szerokości 40 cm i spinać szpilkami stalowymi. 

Czoła drenażu zamykać geowłókniną na zamknięcie „pocztowe” (jak paczki). Stosować geotekstylia o parametrach 

zgodnych z Dokumentacją Projektową. Wykonany drenaż należy przykryć tłuczniem z zagęszczaniem, do co najmniej 

0,97. 

Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robót. Gdy 

dnem wykopu płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia się strumienia wody 

dla uniknięcia naruszenia stabilności dna wykopu. 

 

5.2.3 Wykonanie rowków odwadniających 

Konstrukcję drenażu stanowi bryła odpowiedniego kruszywa w geowłókninie. Wykop należy obłożyć geowłókniną, 

wypełnić kruszywem i zagęścić do stopnia zagęszczenia równego, co najmniej 0,97. 

Geowłókninę układać długością w poprzek wykopu, łączyć na zakład szerokości 40 cm i spinać szpilkami stalowymi. 

Czoła drenażu zamykać geowłókniną na zamknięcie „pocztowe” (jak paczki). Stosować geotekstylia o parametrach 

zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robót. 

 

5.2.4 Zasypanie bryły drenażu i zasypanie wykopu 

Zasypanie drenażu należy wykonać materiałem filtracyjnym zgodnie z pkt. 2.4 lub wskazaniami Inżyniera. 

Zasypanie powinno być wykonane w sposób niepowodujący uszkodzenia wbudowanych geotekstylii. Zasypka musi 

sięgać podłoża konstrukcji nawierzchni lub poza nią 0,5 m od powierzchni terenu po ukształtowaniu. 

 

5.2.5. Montaż przykanalików 

Przykanaliki należy układać na 15 cm warstwie podsypki piaskowej. Zasypkę piaskową ponad wierzch rury o grubości 

30 cm, należy układać warstwami z zagęszczeniem do współczynnika 0,98, a pod nawierzchniami (grubości 0,5 m) z 

zagęszczeniem do wskaźnika 1,03. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite, aby rura nie 

zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0
o
C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. 

 

5.3 Wykonanie studzienek drenarskich 

Studnia rewizyjna drenarska wykonana jest z rury PCV Ø 400 mm. 

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotować warstwę 10 cm podsypki piaskowej i wypoziomować. 

Poziom dna studni znajduje się poniżej poziomu przyłączy rur. 

Przy głębokich wykopach, jak również transporcie na placu budowy należy korzystać z pomocy urządzeń dźwigowych. 

Ułatwiają to specjalne uchwyty, w które wyposażony jest każdy element studni. 

Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomować. 

Na studni należy zamontować właz żeliwny klasy A 15. 

Studzienki drenarskie należy wyposażyć w żeliwny wpust deszczowy – zakres zgodny z Dokumentacją Projektową. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości wykonanych robót przedstawiono w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Kontrola wstępna 

Każdą dostawę materiałów należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować prawidłowość 

kształtu, średnicę, grubość ścianek wytrzymałości i dokumentacji wyrobu. 

Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za poprawny, jeżeli liczba sztuk niedobrych, w próbce liczącej 80 

sztuk, nie jest większa niż 5÷7. Jeżeli łączna ilość sztuk niedobrych w próbce jest większa lub równa 8÷10, całą partię 

dostawy należy uznać za niezgodną z wymaganiami PN-C-89221:1998. 

Badanie kruszywa obejmuje sprawdzenie, dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego źródła, o wielkości 1500 t: 

- składu ziarnowego , wg PN-78/B-06714/15 

- zawartości związków siarki, wg PN-78/B-06714/28 

- wskaźnika wodoprzepuszczalności, wg PN-55/B-04492. 
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6.3 Kontrola w czasie wykonywania drenażu 

W czasie wykonywania drenaży należy zbadać: 

- zgodność wykonywania drenażu z dokumentacją (lokalizację, wymiary, materiał), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania, 

- prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, 

- prawidłowość montażu studni drenarskiej, 

- prawidłowość wykonania wylotu drenu do rowu, 

- prawidłowość wykonania wylotu drenu na skarpę. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego i odebranego drenażu francuskiego zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) zamontowanej i odebranej studzienki drenarskiej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanego i odebranego wylotu drenu  

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Zasady ogólne odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez Inżyniera: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór jak wyżej, dla drenu powinien być kolejno dokonany po: 

- wykonaniu wykopu szczególnie dna z jego spadkiem podłużnym, 

- rozłożenie i spięcie geowłókniny, 

- ułożenie drenu, 

- budowa bryły drenarskiej i zapięcie na niej geowłókniny a szczególnie na początku i końcu ciągu, 

- zasypaniu drenu, 

- montaż studzienek drenarskich, 

- montaż wpustów deszczowych. 

 

8.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. Odbiór 

końcowy należy oprzeć na wynikach pomiarów kontrolnych, wynikach badań i oznaczeń laboratoryjnych, Deklaracjach 

Zgodności jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, wynikach odbioru robót 

zanikających oraz oględzinach w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, roboczą, STWiORB i ustaleniami 

Inżyniera. 

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 płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr (m) wykonanego i odebranego drenażu francuskiego po dokonaniu odbioru wg punktu 8.  

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

 sporządzenie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 wykonanie wykopów wraz z odwozem gruntu z wykopu na wysypisko z utylizacją, 
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 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 wyrównanie i zagęszczenie dna, 

 ułożenie geowłókniny, 

 ułożenie materiału filtracyjnego, 

 ułożenie rur karbowanych, 

 zasypanie drenażu wraz z zagęszczeniem, 

 oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

Płaci się za komplet (kpl.) studzienki drenarskiej, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną 

uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

 sporządzenie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót, 

 wyznaczenie robót w terenie, 

 wykonanie wykopów wraz z odwozem gruntu z wykopu wraz z utylizacją na wysypisko, 

 rozłożenie podsypki z ubiciem, 

 wykonanie studzienek drenarskich o średnicy Ø 425 mm, 

 uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego polichlorku 

winylu. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

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

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

  użytku 

PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-32250.  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

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

 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 
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D.04.00.00. Podbudowy 

D.04.01.02. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w p.1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem profilowania i 

zagęszczenia podłoża w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami podanymi w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.6 Wspólny słownik zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

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”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały nie występują. 

 

3.Sprzęt 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

 

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
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Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie 

odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.Transport 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

4.2 Transport materiałów 

Grunt odspojony przy wykonywaniu podłoża należy przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się 

przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. 

W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki 

w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 

wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera. 

 

5.Wykonanie robót 

 

5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Górna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR > 30%, warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz 

warstwa mrozoochronna zaliczane są do górnych warstw nasypu bądź wykopu przy zachowaniu wymagań podanych w 

STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02. 

 

5.2 Zasady ogólne 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem nawierzchni. 

 

5.3 Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć 

błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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 i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia podanego w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczania podłoża (Is) dla gruntów G1. 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu KR 3 

jezdnie 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni podłoża 1,00 

Dla poboczy wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is> 1,00. 
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Dla kontroli nośności podłoża nasypów należy stosować procedurę badawczą wg PN-S-02205:1998, zał. B. Za zgodą 

Inżyniera można prowadzić badania przy użyciu innych urządzeń, mających możliwość wyznaczania wskaźnika 

zagęszczenia i modułu wtórnego E2. 

Dla kontroli na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania dla podłoża nasypów 

są następujące: 

- dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 

Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabelą 2. 

 

Tablica 2. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) dla gruntów G1. 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość E2 dla: 

kategoria ruchu KR 3 

jezdnie 

Powierzchnia robót ziemnych 120 

Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu rodzimego powinien być nie 

mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%). 

W niniejszym opracowaniu podłoże stanowią w znacznej części grunty spoiste, dlatego też pod konstrukcją 

zastosowano stabilizację kruszywa cementem zgodnie z STWiORB D.04.05.02, warstwę mrozoochronną zgodną ze 

STWiORB D 04.02.03 oraz wzmocnienie podłoża. 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i 

rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania 

wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do 

optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

- w gruntach niespoistych   ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%. 

 

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) 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 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 Wykonawca zobowiązany jest do 

wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania  

D 02.03.01. 

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 DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6.2 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych zagęszczenia wyprofilowanego 

podłoża podaje tablica 2. 

 

Tablica 2.  Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki porzeczne *
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie *
)
 co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m
2
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*
)
 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych 

uwaga: na zjazdach badania wykonać wg zaleceń Inżyniera 

 

Szerokość profilowanego podłoża 

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

 

Równość profilowanego podłoża 

Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a dla poszerzeń łatą dostosowaną do szerokości koryta. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać -2 cm, +0 cm. 

 

Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

 

Zagęszczenie podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 

podanego w tablicy 1. 

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: 

- dla gruntów sypkich Io ≤ 2,2, 

- dla gruntów spoistych Io ≤ 2,0, 

Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania zawarte w STWiORB. 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i 

rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania 

wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do 

optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

- w gruntach niespoistych   ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, - 2%, 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 

losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według 

PN-88/B-04481 (metoda I). 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej. 

 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 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. 

 

7.Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów 

dla sprawdzenia wymogów podanych w punkcie 6. 

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 wymagania określające podstawę płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr kwadratowy (m
2
) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża po dokonaniu odbioru robót  

wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– dostarczenie niezbędnego sprzętu, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

– profilowanie podłoża, 

– zagęszczenie podłoża, 

– zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopów, 

– ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopów, 

– odwóz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacją, 

– uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

– wykonanie pomiarów inwentaryzacji geodezyjnej, 

– oznakowanie robót i jego utrzymanie. 

 

10.Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności  

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

10.2 Inne dokumenty 

Nie występują 
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna” 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Zakres robót obejmuje  wykonanie: 

Podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla: 

Chodników, zjazdów 

     - 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

 

Podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla: 

Chodników, zjazdów 

     - 25 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który 

jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych 

kruszyw o określonych proporcjach. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszywa 

niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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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". 

 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały 

wymagania podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i 

charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 13286-2, 

powinna odpowiadać wymaganiom tablicy 6. 

 

2.3. Właściwości kruszywa 

Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Punkt w 

normie  

PN-EN 

13242 

Właściwość 

Wymagane właściwości kruszywa do 

mieszanek niezwiązanych  

(kategorie według PN-EN 13242) Odniesienie 

do tablicy 

w PN-EN 

13242 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa 

zasadnicza 

 

zjazdy, chodniki,  

 

 

zjazdy, chodniki,  

 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie 

niższa niż 

GC85/15 

GF85 

GA85 

GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tablica 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 

grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 
GTCNR GTC20/15 Tablica 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg 

PN-EN 933-1 

GTFNR, 

GTANR 

GTF10, 

GTA20 
Tablica 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
FINR FI50 Tablica 5 

lub  

b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu 
SINR SI55 Tablica 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 

powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg. PN-EN 933-5 

CNR C90/3 Tablica 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 

a) w kruszywie grubym* 
v fDeklarowana Tablica 8 

b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana fDeklarowana Tablica 8 

4.7 Jakość pyłów 

Właściwość niebadana na 

pojedynczych frakcjach, a tylko 

mieszankach wg. 2.4, 2.5 oraz 2.6 

 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 

kategoria nie wyższa niż: 
LA50 LA40 Tablica 7 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg 

PN-EN 1097-1 
MDE/Deklarowana Tablica 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana - 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,  

8 albo 9 (zależności od frakcji) 

WcmNR 

WA242** 
- 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  

wg PN-EN 1744-1 
ASNR Tablica 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tablica 13 
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6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 

1744-1, rozdział 19.3 
V5 Tablica 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 
Brak rozpadu - 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p. 19.2 
Brak rozpadu - 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 

1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 

wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło, plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, 

wg PN-EN 1097-2 
SBLA SBLA Tablica 7 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg 

PN-EN 1367-1 

Skały magmowe i przeobrażone F4 

Skały osadowe F10 
Tablica18 

Załącznik 

C 
Skład materiałowy Deklarowany - 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych. 

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 

 

2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej 

 

2.4.1. Zawartość pyłu 

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spełniać 

wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartość pyłów należy oznaczać według PN-EN 933-1. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po, pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora .Zawartość pyłów w takiej mieszance ,po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 

powinna również spełniać wymagania podane w tabeli 6. 

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy 

podbudowy pomocniczej. 

 

2.4.2. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. 

 

2.4.3. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej 

powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1. 

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, 

jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych 

podanych na rysunku. 
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej 

 
 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 

okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość 

uziarnienia mieszanek. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera 

nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Mieszanka 

niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

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    

 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 

krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 

kontrolnych produkowanych mieszanek 

 

Mieszan

ka 

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 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

min

. 

max

. 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

 

2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 6. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości na mróz 

(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 

pomocniczej. 

 

2.4.5. Wskaźnik CBR 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. 

Wymaganie wg tablicy 6. 
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2.5. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej 

 

2.5.1. Zawartość pyłu 

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy 

zasadniczej, powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6. 

Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 

krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy 

podbudowy zasadniczej. 

 

2.5.2. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 6. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. 

 

2.5.3. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej 

muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 2. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym 

zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, 

jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych 

podanych na rysunku 2. 

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 

 

Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej 

 
 

 

Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 

okresie  

6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 

mieszanek. 
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera 

nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

Mieszanka 

niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

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 - - 

 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich 

krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

podanych w tablicy 4, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 

kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 

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 

0/31,5 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

 

2.5.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania tablicy 6. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 

(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 

zasadniczej. 

 

2.5.5. Wskaźnik nośności CBR 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. 

Wymaganie wg tablicy 6. 

 

2.7. Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 

 

2.8. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych 

próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w p.2.3. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujące rodzaje 

sprzętu: 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

Wymaganie to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o 

wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach o ruchu 

mniejszym od KR3 można dopuścić spycharki. 

płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania, 

inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

4.2. Transport kruszywa 

Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio przygotowanej 

warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z STWiORB D 04.05.02 oraz odpowiednio 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z D.04.01.02 

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub  

wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

 

5.4. Wbudowanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa 

należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 

wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą 

ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 

 

5.5 Zagęszczenie mieszanki 

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy 

sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności 

optymalnej. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,0. 

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 

a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg „Instrukcja badań podłoża gruntowego część 2” (badanie płytą 

VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w tabeli 7. 

 

Tabela. 7 Wymagania dla nośności 

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku 

nośności wnoś nie mniejszym niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą 

o średnicy 30 cm, MPa 

pierwsze obciążenie, E1 drugie obciążenie, E2 

60 (zjazdy, chodniki) 

 

80 

 

140 

 

Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia  

od 0,150,25 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 
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E1, E2 = 

D
S

P
*

4

3





 

ΔP – różnica nacisku w MPa 

ΔS – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach 

D – średnica płyty w milimetrach 

b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 

1

2
o

E

E
I 

 
powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 

 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 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 DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt.2.3. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego 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 

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce roboczej za 

pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-2 z częstotliwością podaną w pkt. 6.3. 

 

6.3.3. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. należy badać dla każdej partii 

kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań powinny być pobierane losowo w obecności Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 

Tabela 9. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach; w osi jezdni i na 

jej krawędziach 6 Ukształtowanie osi w planie*
)
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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
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

 

6.4.1. Szerokość podbudowy 

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, co 100 m. Szerokość 

podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -0 cm. 

 

6.4.2. Równość podbudowy 

Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne 

nierówności pod łatą 10 mm. 

Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchyłki 

pod łatą 10 mm. 

 

6.4.3. Spadki poprzeczne 

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 

Dopuszczalne odchyłki spadku  0,5%. 

 

6.4.4. Rzędne wysokościowe 

Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm. 

 

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy 

Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach głównych łuków 

poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 

6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie 

materiału i ponowne 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, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar Robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m
2
) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjątkiem 

powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy 

do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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8. Odbiór Robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr kwadratowy (m
2
) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– prace pomiarowe i przygotowawcze, 

– oznakowanie miejsca robót, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

– zakup i transport kruszywa na miejsce składowania, 

– przygotowanie kruszywa, 

– transport i rozłożenie kruszywa, 

– profilowanie, 

– zagęszczenie, 

– utrzymanie podbudowy, 

– badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, 

– wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy, 

– uporządkowanie terenu robót, 

– oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

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

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 

płaskości. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

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

rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 

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

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw. 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
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PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 

Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody badań laboratoryjnych gęstości 

na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do określenia 

kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego. 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja. 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

 

10.2. Inne dokumenty 

„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, Warszawa  

1998 r. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 

WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Załącznik nr 3 do 

Zarządzenia nr 102. 
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D.06.00.00 Roboty wykończeniowe 

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: ’’Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. 

Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych 

w p. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp, rowów 

i ścieków. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem grubości 20 cm, 

– umocnienie skarp płytami ażurowymi, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

1.4.4. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Niezbędne dane istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

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". 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą Specyfikacją są: 

– humus, 

– nasiona traw, 

– piasek, 

– betonowe elementy prefabrykowane. 

 

2.3. Humus 
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Przewiduje się wykorzystanie humusu zdjętego z trasy i składowanego według STWiORB D 01.02.02. Humus 

powinien być bez kamieni i zanieczyszczeń. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. Piasek 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 

 

2.6. Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 

KPED i Specyfikacją, zastosowano: 

– płyty ażurowe 40x60x10 cm, 

Wymagania techniczne stawiane płytom brukowym i ażurowym zgodnie z normą PN-EN1339. 

 

2.11.1..Aspekty wizualne płyt brukowych i ażurowych 

 Aspekty wizualne 

1 Wygląd górna powierzchnia płyt nie powinna mieć rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w elementach dwuwarstwowych, 

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

2 

 

 

 

 

3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały 

element) 

płyty brukowe z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien opisać rodzaj tekstury, 

tekstura lub zabarwienie płyt brukowych i ażurowych powinny 

być porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę, 

ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 

surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 

2.11.2. Kształt i wymiary 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta 

Klasa Znakowanie 

Wymiary 

nominalne 

płyt 

mm 

Długość w 

mm 

Szerokość 

w mm 

Grubość 

w mm 

1 N wszystkie ±5 ±5 ±3 

2 P ≤600 

>600 

±2 

±3 

±2 

±3 

±3 

±3 

3 R wszystkie ±2 ±2 ±2 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami długości, szerokości i grubości 

pojedynczej płyty powinna być ≤3mm 

 

W przypadku płyt o kształcie nieprostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być deklarowane 

przez producenta. 

Jeśli maksymalne wymiary płyty brukowej lub ażurowej przekraczają 300mm odchyłki od płaskości i pofalowania 

podane w tablicy należy stosować dla górnej powierzchni, którą zaprojektowano jako płaską. 

 

Dopuszczalne odchyłki płaskości i pofalowania 

Długość 

pomiarowa 

 w mm 

Maksymalna 

wypukłość 

 w mm  

Maksymalna 

wklęsłość 

 w mm 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 

500 2,5 1,5 

 

 

 

2.11.3 Właściwości fizyczne i mechaniczne dla płyt brukowych 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

90 

Lp. Cecha dla Klasa Oznaczenie Wymagania 

1. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 
3 D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik >1,5 

kg/m2 

 

1.2 Wytrzymałość na zginanie –

(Klasa wytrzymałości 

ustalona w dokumentacji 

projektowej lub przez 

Inżyniera) 

3 U 

 Charakterystyczna 

wytrzymałość, MPa 

 

Każdy 

pojedynczy 

wynik, MPa 

5,0 > 4,0 

1.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

  Płyty betonowe mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania  

punktu 1.2 oraz poddawane są normalnej 

konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość  
2 B 

Wartość średnia      ≤ 5,0 

 

1.5 Odporność na ścieranie  

(Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera) 

4 I 

Odporność przy pomiarze na tarczy 

Böhmego, wg zał. H normy – badanie alternatywne 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2                                                       Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd  J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawężnikach dwuwarstwowych .  

 

2.11.4 Wymagania dla ścieku typu korytkowego 

Ściek typu korytkowego (element prefabrykowany) powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13369. 

Beton klasy min. C 25/30 użyty do produkcji w/w elementów prefabrykowanych powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 206-1;2000. 

Prefabrykat powinien charakteryzować się: 

– nasiąkliwością poniżej 5%, 

– ścieralnością na tarczy Boehmego 4 mm, 

– mrozoodpornością F-150, 

– wodoszczelnością W-8. 

Prefabrykaty powinny posiadać Deklarację Zgodności producenta. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, 

pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia  

powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w PN-EN 13369. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

– koparek na podwoziu gąsienicowym, 

– samochodów samowyładowczych, 

– zagęszczarek płytowych, 

– równiarek, 

– walców gładkich i żebrowanych, 

– ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

– wibratorów samobieżnych, 

– płyt ubijających, 

– drobnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

 

 

4. Transport 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport humusu  

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. 

 

4.2.3. Transport piasku 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, 

rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych i brukowca 

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 

0,75r. Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie transportu. 

Brukowiec może być przewożony dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Humusowanie 

Humusowanie skarp powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu 

powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią 

roślinną powinna wynosić 15 cm. 

W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub 

pod katem 30° do 45° o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach, co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy 

lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5.3. Obsianie nasionami traw 

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 18 g/m
2
 – 30 g/m

2
 skarpy, a po 

rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu.  

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 

 

5.4. Umocnienie skarp płytami ażurowymi 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane ażurowe, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is  1,0. 

Płyty ażurowe należy układać na podsypce piaskowej grubości 5 cm Umocnienia płytami ażurowymi zastosowano na 

skarpach rowu o pochyleniu zgodnym z Dokumentacją Projektową. Otwory płyt ażurowych należy wypełnić humusem 

i obsiać trawą. Zakres ułożenia umocnień powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 

Przed ułożeniem płyt ażurowych należy wykonać opornik wykonany z krawężnika o wymiarach 15x30 cm. 

 

 

 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności ze Specyfikacją, oraz na sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą ważność 

- licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 

Inżynier na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5. 

 

6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

– Deklaracje Zgodności na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2, 

– wyniki badań jakości pozostałych materiałów wymienionych w pkt.2. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

– zgodności profilu podłużnego z Dokumentacją Projektową, dopuszczalna tolerancja ±1 cm, na 100 m 

podsypki, 

– wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

– grubości podsypki z tolerancją ± 10% grubości projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) i wskaźnika 

zagęszczenia. 

 

7.Obmiar robót 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wykonanego humusowania z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) umocnienia skarp płytami ażurowymi z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8.Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

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. 2 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr kwadratowy (m
2
) humusowania wraz z obsianiem trawą po dokonaniu odbioru wg pkt. 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

– humusowanie, 

– obsianie mieszanką traw, 

– nawożenie, 

– podlanie wodą i pielęgnacja, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 
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– 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, 

 

Płaci się za jeden metr kwadratowy (m
2
) umocnienia skarp płytami ażurowymi po dokonaniu odbioru wg pkt. 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 

– wykonanie podsypki piaskowej, 

– ułożenie oporników (krawężnik), 

– ułożenie płyt ażurowych, 

– humusowanie z obsianiem mieszanką traw, 

– 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. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

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

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle  

PN-B-14504 Zaprawa cementowa  

PN-EN 197-1 Cement część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

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

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  

PN -B-06250 Beton zwykły 

BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe 

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

PN-EN 206-1;2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe 

 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D.07.00.00 Urządzenia Bezpieczeństwa Ruch 

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem 

oznakowania pionowego wg Dokumentacji Projektowej. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– tarcze znaków małe, 

– tarcze znaków średnie, 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 

konstrukcji wsporczej. 

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być 

wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane 

lub oklejane (folią odblaskową lub nie odblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw 

syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje 

właściwości odblaskowych). 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o 

odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 

elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 

Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Niezbędne dane istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

 

 

 

2. Materiały 
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2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM 00.00.00. 

"Wymagania Ogólne". 

 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności 

nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację 

zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych 

powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklarację zgodności wystawioną 

przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi 

normami. 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia 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, podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

prefabrykaty betonowe, 

z betonu wykonywanego „na mokro”, 

z betonu zbrojonego, 

inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego 

klasy, co najmniej B 35 (C30/37) wg PN-EN 206-1. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264. 

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215. Posadowienie 

fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową uwzględniającą 

wymagania postawione w PN-EN 12899-1i STWiORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z 

propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w 

pasie drogowym. 

W miejscach gdzie występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą należy 

stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12767:2003. 

Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

nie pochłaniająca energii (NE). 

 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez 

Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 

naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące 

się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 

wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z 

dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.  

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 

Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 

Słupki należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, malowanych farbą poliwinylową, modyfikowaną w kolorze 

jasnoszarym. 
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2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać 

wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić  

60 m. 

Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 

widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub 

konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania 

znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z 

odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz 

trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych 

wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - 

gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych 

bramowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości 

konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

 

2.5. Tarcza znaku 

 

2.5.1. 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. 

 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz 

warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

instrukcję montażu znaku, 

dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być, co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny 

wynosić dla znaków z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną antyroszeniową – 12 lat. 

 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z: 

– blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub  

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), 

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m
2
 powinna być wykonana z: 

– blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U). 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 m  

(200 g Zn/m
2
). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą naporu 

wiatru 

kN m
-2

  0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe stopień  m
 

 0,02 TDT1 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

97 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1 

odkształcenie skrętne  0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT3 

TDT5 

TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m lub 

stopień  m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 

tłoczona, zaginana, 

prasowana lub 

zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 

- Lico znaku nie może być 

przewiercone z żadnego 

powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na 

jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic 

na konstrukcjach wysięgnikowych 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, 

zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

– krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 

promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami, 

– powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. 

Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

– podwójna gięta krawędź powinna usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 

były spełnione, a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza 

się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

– tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 

chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 

ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie  

z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m
2 
powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

– narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak  

niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

– łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej 

krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach 

ich łączenia. 

 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, 

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 

Lico znaku powinno być wykonane z: 

– samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z 

kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla 

poszczególnych typów folii, 

– do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 

producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne, 

– dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem 

zalecanym przez producenta folii, 

– nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 

– folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania 
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zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 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. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx
-1

m
-2

) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z 

procedurą zawartą w CIE No.54, używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania 

podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy niż 

70% wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 2, zgodnie z publikacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe 

pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania postawione 

w aprobacie technicznej dla danej folii. 

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i 

współczynnik luminancji  powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji  i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 

współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 Współczynnik odblasku R’ (kąt 

oświetlenia 5
o
, kąt obserwacji 

0,33
o
) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

cd/m
2
lx typ 1 

 

 

 50 

 35 

10 

 7 

 2 

 0,6 

 20 

 30 

typ 2 

 

 

 180 

 120 

  45 

  21 

  14 

   8 

  65 

  90 

2 Współczynnik luminancji  i 

współrzędne chromatyczności x, 

y *) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

- typ 1 

 

 

  0,35 

  0,27 

  0,05 

  0,04 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,17 

0,18   0,12 

typ 2 

 

 

  0,27 

  0,16 

  0,03 

  0,03 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,14 

0,18   0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 
o
) 

1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

99 

 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 

wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 
o
) 

1 2 3 4 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 

2.6.2. Wymagania jakościowe 

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach. Na 

powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, 

pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 

zniszczenia. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na 

odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez 

lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i zacieków. 

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

 

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

– dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm. 

 

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi 15 μm. Sprawdzenie wg  

PN-EN ISO 2808:2000. 

 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem. 

 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

– wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m
2
 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 należy 

powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  5 mm, 

– wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m
2
 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 oraz 

wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  10 

mm. 

 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą  1,5 mm, 

– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  2 mm, 

– kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0 mm. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej 

niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. 

Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 

2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do  

3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 

znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod 

warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

100 

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej  

6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie 

przekraczającej 8 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 

wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi 

być bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 

powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że 

występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o 

wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 

wymiarach 4 × 4 cm. 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. 

 

2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wyrób, który 

posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w 

zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, 

wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodności wyrobu z aprobatą 

techniczną dokonuje producent, stosując system 1. 

 

2.7. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków 

jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych 

karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich 

wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo. 

 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

 

3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

– koparek kołowych, np. 0,15 m
3
 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m

3
, 

– żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

– wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

– betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

– środków transportowych do przewozu materiałów, 

– przewoźnych zbiorników na wodę, 

– sprzętu spawalniczego, 

– innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

 

 

4. Transport 
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4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

 

4.2 Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien odbywać się 

zgodnie z PN-B-06712. 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami 

transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach 

transportu powinno być symetryczne. 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami 

transportowymi oplandekowanymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów wykonawczych oraz warsztatowych fundamentów, konstrukcji 

wsporczych i bramownic dla znaków drogowych (w zależności od przyjętego systemu oraz producenta i dostawcy). 

 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

– lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa 

awaryjnego postoju, 

– wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru 

robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na drodze. 

 

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 Dokumentacją Projektową 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. 

 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i 

prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z 

powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacją i STWiORB. 

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 lub pasa awaryjnego 

postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 

załącznikiem nr 1 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. 

 

 

 

5.5. Konstrukcje wsporcze 
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5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych 

bocznych o powierzchni większej od 4,5 m
2
, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - 

muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami 

ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. 

Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w 

większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli 

przewiduje to Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub Inżynier. 

 

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych 

lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na 

wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 

W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie 

osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza 

rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i umieszczone, 

by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji 

wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

 

5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów 

samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. 

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 

uszkodzenia znaku. 

 

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic 

szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi 

słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być 

mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza. 

 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane jest, by 

górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię 

wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna 

część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

 

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym. Zabrania się 

stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane 

odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu 

odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów 

złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

 

5.7. Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 

– numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 

– klasy istotnych właściwości wyrobu, 

– miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

– nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 

– znak budowlany „B”, 

– numer aprobaty technicznej IBDiM, 
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– numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia. 

Producent znaków drogowych pionowych, sygnalizatorów i urządzeń brd ma obowiązek i prawo umieścić na swoim 

produkcie tylko jedną informację zawierającą dane identyfikujące producenta, typ folii odblaskowej użytej do 

wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku, która ma być umieszczana wyłącznie na tylnej powierzchni tak, 

aby była jak najmniej widoczna dla jadących kierowców, o kolorystyce zbliżonej do szarego tła znaku lub urządzenia i 

ma być wykonana w sposób gwarantujący trwałe związanie ze znakiem czy urządzeniem oraz mieć możliwość ich 

odczytania przez okres nie krótszy niż okres gwarancji na znak czy urządzenie, np.: w postaci wybicia, wytłoczenia, 

wytrawienia ew. nadruku, malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z co najwyżej I typu folii, o 

powierzchni nie większej niż 75 cm
2
. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

 

6.2 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić 

go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 

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 ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 

badań z 

wybranych 

losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczonej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000 

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 

punktu 2  

2 

 

Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 

wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

– zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 

wysokość zamocowania znaków), 

– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

– prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

– poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

– poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

– zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

 

 

 

7. Obmiar robót 
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7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) montażu oznakowania pionowego z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

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 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 punktach 2 i 5. 

 

8.3 Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie. 

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 zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wykonanego i odebranego oznakowania pionowego po dokonaniu odbioru wg  

punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

– wykonanie fundamentów, 

– dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

– zamocowanie tarcz znaków drogowych, tablic, 

– uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 

przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

– przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

– oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 

nasiąkliwości  

PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 

PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów 

wyrobów walcowanych na zimno 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – 

Wymaganie i badanie  

PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące 

powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.  Wymagania i 

metody badań 

PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  

PN-EN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

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

 

10.2 Przepisy związane 

Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia 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 (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych 

sygnalizacji wizualnej) 

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i pomiary) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania 

aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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D.07.06.02. Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB 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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z urządzeniami 

zabezpieczającymi ruch zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– ustawienie ogrodzenia segmentowego typu U-12a. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Ogrodzenia ochronne sztywne – przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z 

kształtowników stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką, szczeblinami 

lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego. 

1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  

i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Niezbędne dane istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, sposobów ich pozyskiwania, transportu i składowania podano w STWiORB 

DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszych, objętych niniejszą 

STWiORB, są: 

– słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

– beton i jego składniki, 

– materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Materiały z 

zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inżyniera, jeżeli wykażą 

zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
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Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone 

do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 

2.3 Elementy bariery i elementy połączeniowe 

 

2.3.1 Najważniejsze charakterystyki bariery 

Bariery metalowe wykonane są z kształtowników stalowych ze stali St3SX. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być 

charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania 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 poza dopuszczalną dolną 

odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika 

nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym 

okiem. 

Balustrady powinny składać się wyłącznie z elementów pionowych (szczeblin) o rozstawie nie większym niż 0,14 m. 

Dolny poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu 

chodnika. 

 

2.3.2 Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier. 

Wszystkie drobne metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między sobą barier jak: śruby, 

nakrętki, itp. Powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Własności 

mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej 

normy uzgodnionej. Śruby, wkręty, nakrętki itp. Powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala, od 

materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

 

2.4 Beton i jego składniki 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 

powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 

betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość 

zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 

Klasa betonu – C 16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. Składnikami betonu są: cement, 

kruszywo, woda i domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy, co najmniej „32,5”, odpowiadającym 

wymaganiom PN-EN-197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami  

BN-88/B-6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i 

otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodę pitną. 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub 

wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 

dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 934-2. Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub STWiORB. Pręty zbrojenia 

powinny odpowiadać PN-B-06251. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 

PN-B-03264. 

 

2.5 Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o 

czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 Minimalna grubość powłoki cynkowej 

powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1. 

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200. 

 

Tablica 1. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej wg  

BN-89/1076-02. 

Agresywność korozyjna 

atmosfery wg PN-H-04651 

Minimalna grubość powłoki, µm, 

przy wymaganej trwałości w latach 

Umiarkowana 60 
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Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad 

jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

Dodatkowo wygrodzenia należy pomalować zestawem malarskim na powierzchnie ocynkowane. 

Minimalna grubość takiego zestawu malarskiego nie może być mniejsza od 160 μm. 

Przedłożony przez Wykonawcę dobór zestawu malarskiego oraz zaproponowana kolorystyka podlegają akceptacji 

przez Inżyniera. 

Za zgodą Inżyniera wygrodzenia można pokryć folią odblaskową 3M. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do montażu wygrodzeń chodnikowych 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub 

Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ruchu. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 

sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– szpadli, 

– młotków, 

– kluczy do montażu elementów barier, 

– środków transportu materiałów. 

 

3.3 Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym 

dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania 

oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza. 

 

3.4 Sprzęt do malowania 

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb 

dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów 

technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru 

obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem, o zbliżonych właściwościach technicznych, dostępnym w kraju. 

Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania 

należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Elementy barier mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie transportu. 

Transport farb i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie 

materiałów niebezpiecznych określonych w PN-89/C-81400. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu warsztatowego i montażowego wygrodzeń. Projekt podlega 

akceptacji przez Inżyniera. 
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5.2 Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres wykonywanych robót 

bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. Przed wykonywaniem robót należy 

wytyczyć lokalizację barier zabezpieczających ruch pieszych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

Do podstawowych czynności objętych niniejszą STWiORB przy wykonywaniu ww. robót należą: 

– wykonanie dołów pod słupki, 

– wykonanie fundamentów pod słupki, 

– ustawienie słupków, 

– zamontowanie elementów z rur. 

 

Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary 40x40cm i głębokości 1,2 m. 

 

Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek 

należy podeprzeć. Rozwiązaniem alternatywnym jest montaż kotew w fundamencie i mocowanie słupków za pomocą 

śrub zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Wykonanie wygrodzenia 

Balustrady chroniące ruch pieszych oprócz poręczy i słupków powinny składać się wyłącznie z elementów pionowych 

(szczeblin) o rozstawie nie większym niż 0,14 m. Dolny poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie 

może znajdować się powyżej 0,12 m od poziomu nawierzchni. 

Minimalna wysokość balustrady powinna wynosić 1,1 m. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

Zabezpieczenie poprzez ocynkowanie ogniowe elementów stalowych wygrodzeń zgodnie z pkt 2.5. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót ich zgodność z wymaganiami postawionymi w 

Dokumentacji Projektowej niniejszych STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

 

6. Kontrola jakości robót  

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i wymaganiami postawionymi w STWiORB jest zobowiązany do wykonywania na własny 

koszt badań i kontroli robót. 

Pomiary, badania i kontrole Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymaganej jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB lub nie poleci tego inaczej Inżynier. 

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 

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość usytuowania, wykonania i zamocowania poręczy zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Projektem Warsztatowym. 

Należy przeprowadzić wizualną kontrolę stanu ochrony korozyjnej. Całość powierzchni profili powinna być jednolita 

bez rys, uszkodzeń i odprysków. 

 

6.4 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na Deklaracjach Zgodności Producenta i Aprobatach IBDiM. Producent 

jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy farb do 

gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 

 

6.5 Kontrola w czasie robót 

W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 

– zgodność wykonania urządzeń z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary), 

– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

– prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
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– poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 

– poprawność ustawienia słupków, 

– poprawność wykonania wygrodzenia, 

– poprawność wykonania powłok antykorozyjnych, 

– poprawność nałożenia folii odblaskowej. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanych i odebranych wygrodzeń chodnikowych z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

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 według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

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 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr (m) wykonanych i odebranych wygrodzeń chodnikowych po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

– osadzenie słupków, 

– montaż wygrodzeń, 

– wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

– nałożenie folii odblaskowej, 

– przeprowadzenie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

– uporządkowanie terenu robót, 

– oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

PN-B-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.  

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. 

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. 

PN-EN 206-1  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy, i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

   zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Wymagania podstawowe. 
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PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-EN-197-1  Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

   powszechnego użytku. 

PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 

PN-H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

   Ogólne wytyczne.  

PN-H-97052  Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa  

   domalowania. 

PN-M-82054  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-82054-03  Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów. 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
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D.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w STWiORB DM 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Niezbędne dane istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje: 

- oznakowanie poziome, 

- oznakowanie pionowe, 

- sygnał ostrzegawczy umieszczony na znakach drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- sygnalizacja świetlna, 

- płyty drogowe pełne. 

Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujące warunki: 

 wielkość znaków: średnie, 

 słupki z rur stalowych ocynkowanych średnicy 70 mm, malowane farbą poliwinylową, modyfikowaną 

w kolorze jasnoszarym, 

 słupki pod znaki należy wykonać w sposób trwały 

 tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie ręką, mocowane do słupków w 

sposób wykluczający obrót tarczy wokół słupka, 

 elementy mocujące z materiałów ocynkowanych, 

 znaki drogowe z folią odblaskową typu 2, posiadającą aprobatę IBDiM. 
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3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu 

Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca może wykorzystać dowolne środki transportu, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Tymczasowa organizacja ruchu jest organizacją przykładową stanowiącą schemat umieszczenia na drodze znaków 

drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz objazdów. Wykonawca winien opracować, uzgodnić i zatwierdzić 

własny, dostosowany do technologii i organizacji robót projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Pozostałe projekty lub inne fazy wynikające z przyjętej technologii robót opracuje i uzgodni Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bieżącego nawierzchni dróg powiatowych, miejskich i gminnych w tym 

do remontów cząstkowych nawierzchni jezdni, regulacji zapadniętych w czasie trwania objazdu włazów 

kanalizacyjnych znajdujących się w nawierzchni jezdni, utrzymania zimowego (gdy objazd będzie prowadzony w 

okresie zimowym). 

Przed przystąpieniem do wykonania tymczasowej organizacji ruchu oraz po przywróceniu stałej organizacji ruchu (po 

zakończeniu trwania objazdu) należy przeprowadzić lustrację stanu technicznego nawierzchni ulic. Po stwierdzeniu 

pogorszenia się ich stanu (pogłębienie się kolein w stosunku do istniejących sprzed objazdu) Wykonawca jest 

zobowiązany do odnowy (wymiany) nawierzchni na wskazanych przez Inżyniera odcinkach jezdni. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu przewidzianych w „Projekcie Organizacji Ruchu na czas budowy” 

oraz w Dokumentacji Projektowej. 

Należy zastosować etapową przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie objazdów. 

W celu ostrzeżenia kierujących o prowadzonych robotach, należy zastosować oznakowanie pionowe i poziome koloru 

żółtego. 

W razie robót poza pasem drogowym wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody na wejścia w teren. 

Ponadto należy pozostawić istniejące znaki informacyjne i ostrzegawcze, które nie kolidują z oznakowaniem 

tymczasowym wprowadzonym niniejszym opracowaniem. Pozostałe znaki zdemontować. 

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw cząstkowych nawierzchni dróg po których 

odbywał się objazd oraz wykonania frezowania i ułożenia nowej warstwy ścieralnej. 

Frezowanie należy wykonać zgodnie z STWiORB D 05.03.11. 

Warstwę ścieralną należy ułożyć zgodnie z STWiORB D 05.03.13. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania. 

 

7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Jednostką obmiarową jest ryczałt wykonanych napraw cząstkowych z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wykonanej wymiany warstwy ścieralnej z wszystkimi robotami 

towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolę jej sprawności w 

trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu elementów organizacji ruchu. 

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 wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową całości wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem podanym w 

p.7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

 opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie własnego, dostosowanego do technologii i organizacji robót projektu organizacji ruchu na czas 

budowy wraz z jego zatwierdzeniem, 

 zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

 wyznaczenie usytuowania oznakowania, 

 ustawienie i montaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 

 demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, 

 wykonanie objazdów, 

 wykonanie napraw cząstkowych, 

 wymiana warstwy ścieralnej, 

 oczyszczenie terenu robót, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

 oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

Nie występują. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym. 

2. Wytyczne Projektowania Dróg. GDDKiA. 

3. Wytyczne Projektowania Ulic. GDDKiA. 
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D.08.00.00 Elementy ulic 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania : „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 

kontrolę i odbiór krawężników betonowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100 cm na ławie z betonu cementowego z oporem 

– ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x22x100 cm na ławie z betonu 

cementowego z  oporem 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym 

samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany: 

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej, 

- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 

- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

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”. 

 

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 i STWiORB. 
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2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach należy stosować następujące materiały: 

– krawężniki betonowe, 

– beton na ławę, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę. 

 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Należy zastosować krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną przez producenta jako powierzchnią 

widoczną grubości min. 8mm. 

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. 

Na danym zadaniu należy stosować krawężniki uliczne wg. poniższego rysunku. 

 

2.2.3.2. Kształt i wymiary 

 

a) Krawężnik typu ulicznego 

 
 

 

Przykładowe wymiary krawężników 

Typ  Wymiary krawężników, cm 

krawężnika l b h c d r 

Uliczny 100 20 

 

30 

 

3 

 

12 

 

1,0 

 

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiarów krawężników 

Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

 

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 

1. Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 

2. 
Wymiary powierzchni za 

wyjątkiem promienia 
±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5)mm 

3. Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10)mm 

4. Płaskość i prostoliniowość 

Długość pomiarowa w mm 
Dopuszczalna odchyłka płaskości 

i prostoliniowości w mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 

2.2.3.4. Wymagania techniczne 

Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solą 

odladzającą w warunkach mrozu przedstawia tablica 1. 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. 
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Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 

1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

3 D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m
2
, 

przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m
2
 

1.2 Wytrzymałość na zginanie 

(Klasa wytrzymałości 

ustalona w Dokumentacji 

Projektowej lub przez 

Inżyniera) 

3 U 

Charakterystyczna 

wytrzymałość na zginanie, MPa 

Minimalna 

wytrzymałość na 

zginanie, MPa 

6,0 4,8 

1.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

  Krawężniki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 

punktu 1.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość 2 B Wartość średnia ≤ 5,0 

1.5 Odporność na ścieranie 

(Klasa odporności ustalona w 

Dokumentacji Projektowej 

lub przez Inżyniera) 

4 I 

Odporność przy pomiarze na tarczy Böhmego, 

wg zał. H normy PN-EN 1340 – metoda alternatywna 

≤ 18000 mm
3
/5000 mm

2
 

2 Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd  J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawężnikach dwuwarstwowych .  

 

2.2.3.5. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość  

2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

 

2.2.4. Beton na ławę betonową 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1. 

 

2.2.5. Beton na krawężniki 

Beton klasy C 30/37 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2. 

 

2.2.6. Piasek 

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 

2.2.7. Cement 

Na podsypkę cementowo-piaskową należy stosować cement 32,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1. 

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

 

2.2.8.Woda 

Należy stosować wodę odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

– innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport 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. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

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, 

– wykonanie ławy, 

– ustawienie krawężników, 

– roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 

5.4. Wykonanie ławy 

 

5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 

 

5.4.2. Ława betonowa 

Ławę betonową 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-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

 

 

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
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5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, tj. 

- 12 cm, zasadnicza wysokość wystawienia krawężnika wzdłuż jezdni, 

- 4 cm na zjazdach wzdłuż krawędzi jezdni, 

- 0 cm na zakończenie zjazdów, 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem starannie 

ubitym. 

Szerokość spoin przy ustawianiu krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm. Spoin nie należy wypełniać. 

 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po 

zagęszczeniu. 

 

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 elementów czasowo usuniętych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji: 

- wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, deklaracje 

zgodności z dokumentem odniesienia, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2 - sprawozdanie z 

pomiaru cech zewnętrznych krawężników. 

Ocenę prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, należy wykonać jednorazowo dla każdej dostarczonej na budowę 

partii materiału. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 

i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 

ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

 

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. 5.4.1. 

 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

b) 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. 
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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. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr (m) ustawionego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem oraz 

podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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: 

- wykonanie koryta pod ławę, 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej STWiORB. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr (m) ustawionego i odebranego krawężnika betonowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

– prace pomiarowe, 

– roboty przygotowawcze, 

– wykonanie wykopu pod ławę, 

– wykonanie szalunku pod ławę betonową, 

– wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 

– przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu, 

– ustawienie krawężników, 

– zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 

– oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy, 
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– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

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

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

– oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

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

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

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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D.08.02.01. Chodnik i zjazdy z brukowej kostki betonowej 

 

1.Wstęp 

 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania : „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2.Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 

Zakres robót obejmuje: 

       - wykonane chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce  z 

tłucznia 0/4mm  o gr. 3 cm, 

       - wykonane zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce  z 

tłucznia 0/4mm  o gr. 3 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa -prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał, który spełnia następujące warunki: 

- w odległości 50 mm od krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego 

mniejszego niż 50mm 

- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

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”. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Należy wbudować betonową kostkę: 

- o grubości 8cm, 

- dwuwarstwową (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) grubości min. 4 mm, 

- spełniająca wymagania normy EN-PN 1338. 
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 

warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 

nawierzchnię. 

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 

krawędziami górnymi. 

 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu wg. PN-EN 1338. 

 

2.2.1.1.Aspekty wizualne 

 Aspekty wizualne 

1 Wygląd J górna powierzchnia kostki nie powinna 

mieć rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w 

kostkach dwuwarstwowych, 

ewentualne wykwity nie są uważane za 

istotne 

2 

 

 

 

 

3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może 

być warstwa ścieralna lub cały 

element) 

J kostki z powierzchnią o specjalnej 

teksturze – producent powinien opisać 

rodzaj tekstury, 

tekstura lub zabarwienie kostki powinny 

być porównane z próbką producenta, 

zatwierdzoną przez odbiorcę, 

ewentualne różnice w jednolitości 

tekstury lub zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 

2.2.1.2. Kształt i wymiary 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostek brukowych 

Grubość kostki 

mm 

Długość 

mm 

Szerokość 

mm 

Grubość 

mm 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna 

być ≤ 3mm 

 

W przypadku kostek brukowych o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów powinny być 

deklarowane przez producenta. 

 

2.2.1.3. Wytrzymałość na zginanie 

Oznaczenie Charakterystyczna 

wytrzymałość na zginanie 

MPa 

Minimalna wytrzymałość na zginanie 

 MPa 

T ≥3,6 Żaden pojedynczy wynik nie powinien być 

mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien 

wykazywać obciążenia niszczącego 

mniejszego niż 250 N/mm długości 

rozłupania 

 

2.2.1.4. Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania /rozmrażania 

kg/m² 

3 D Wartość średnia ≤1,0 przy czym żaden pojedynczy 

wynik > 1,5 
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2.2.1.5. Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość  

  % masy 

2 B Wartość średnia ≤ 5,0 

2.2.1.6. Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy Bohmego 

4 I ≤18 000mm
3
/5 000mm² 

 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3. Beton na kostkę 

Beton klasy min. C 45/50 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 

 

2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

– na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 

naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 12620, cementu powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008. 

– do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować piasek wg PN-EN 

12620. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

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

 

3. sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Można stosować również inny 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”. 

 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
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5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami 

STWiORB D 04.01.02. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

 

5.3. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową grubość podsypki wynosi 3 cm po zagęszczeniu. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 

podbudowie, przy zachowaniu współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 

rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 

podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 

podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 

wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 

w podsypce. 

 

5.4. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

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 (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 

Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 

usunąć wraz z podsypką. Szczeliny między kostkami powinny wynosić od 2 do 3 mm. Na łukach o promieniu ponad 

30m, kostki należy układać, tak żeby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Kostki mogą być przycinane. Przy 

promieniach poniżej 30m, kostka powinna być układana w odcinkach prostych łączących się przy użyciu trójkątów lub 

trapezów wykonanych z kostek odpowiednio docinanych. Na przejściach dla pieszych należy obniżyć chodnik tworząc 

pochylnie dla niepełnosprawnych. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 

5.5 Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Nawierzchnia nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać i przedłożyć Inżynierowi: 

– w zakresie betonowej kostki brukowej 

– deklarację zgodności dostawcy oraz wyniki badań cech charakterystycznych kostek, 

– wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt 2.2.1.2, 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje poniższa tablica. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg STWiORB D 04.01.02.  

2 Sprawdzenie podbudowy wg STWiORB D 04.04.02. 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg STWiORB D 08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, spadków i 

cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i STWiORB 

Wg pkt 5.4; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

 zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej 

- 

 położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi 

projektowanej do 

2 cm 

 rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 

+1 cm; -1 cm 

 równość w profilu podłużnym (wg 

BN-68/8931-04 łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności do 

8 mm 

 równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu 

klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity 

między łatą a po- 

wierzchnią do 

8 mm 

 f)   spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 

0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do 

5 cm 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w poniższej tablicy. 

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni. 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni kostki 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni 

w planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia dom 2cm.) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i 

dopuszczalnych wartości podanych w 

tab. wyżej - lp. od 5c do 5g) 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2
) wykonanej i odebranej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden metr kwadratowy (m
2
) wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej po 

dokonaniu odbioru wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie miejsca Robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na plac budowy, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót; 

– wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

– ułożenie i ubicie kostki, 

– wypełnienie spoin, 

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, 

– uporządkowanie terenu robót. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

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

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność 
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D.08.03.01. Obrzeże betonowe 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 378 w m. Gnojna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

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 STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 

betonowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

    - ustawienie obrzeży betonowych 8x30 x100 cm na ławie betonu cementowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub 

innych materiałów. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 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 istotne 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 DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

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”. 

 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie 

później niż 3 tygodnie. 

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (obrzeży betonowych, piasku) dołączony powinien być dokument 

potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające 

Aprobatę Techniczną IBDiM. 

 

 

 

2.3.Obrzeża betonowe 
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2.3.1. Wymagania wobec wymiarów obrzeży 

Wymiary nominalne powinny być zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

 

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 

1. Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 

2. 
Wymiary powierzchni za 

wyjątkiem promienia 
±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5)mm 

3. Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10)mm 

4. Płaskość i prostoliniowość 

Długość pomiarowa w mm 
Dopuszczalna odchyłka płaskości 

i prostoliniowości w mm 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 

2.3.2. Wymagania techniczne 

Wymagania wobec obrzeży betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1. 

 

Tablica 1. 

Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 

1. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

1.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

3 D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 

przy czym każdy pojedynczy wynik >1,5 kg/m2 

 

1.2 Wytrzymałość na zginanie 

(Klasa wytrzymałości 

ustalona w dokumentacji 

projektowej lub przez 

Inżyniera) 

3 U 

 Charakterystyczna 

wytrzymałość, MPa 

Minimalna 

wytrzymałość na 

zginanie, MPa 

6,0 > 4,8 

1.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

  Obrzeża mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania  

punktu 1.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość 2 B Wartość średnia ≤ 5,0 

1.5 Odporność na ścieranie 

(Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera) 

4 I 

Odporność przy pomiarze na tarczy Böhmego, 

wg zał. H normy PN-EN 1340 – metoda alternatywna 

≤ 18000 mm
3
/5000 mm

2
 

2. Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd 

 J 

powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawężnikach dwuwarstwowych 

 

2.3.3. Składowanie obrzeży 

Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 

kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 

Obrzeża betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości obrzeża. 

 

Beton na obrzeża 

Beton klasy min. C 30/37 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1 pkt 5.2. 

 

2.4. Beton na ławę betonową 

Do wykonania ław należy stosować beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
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Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go przed 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 

Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w 

kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 

przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie 

transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co najmniej, co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 

– oznaczenie(określenie) wyrobu, 

– znak wytwórni, 

– datę produkcji. 

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Koryto 

Koryto należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, co najmniej Is  0,97. 

 

5.3. Wykonanie ławy 

 

5.3.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 

 

5.3.2. Ława betonowa 

Ławę betonową 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-63/B-06251, przy czym należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

5.4. Ustawienie obrzeży 

Spoiny między obrzeżami powinny mieć szerokość ok. 5 mm. 

Światło obrzeży powinno wynosić: 

- 2 cm – od strony zieleńca – zgodnie z dokumentacją projektową, 

Tylną ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 
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6. Kontrola jakości Robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych badań 

zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWiORB. 

 

6.3. Kontrola materiałów 

Należy sprawdzić: 

– obrzeża: 

– wygląd zewnętrzny, 

– kształt i wymiary, 

Deklaracje Zgodności, 

komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować właściwości, 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 

 

6.4. Kontrola ułożenia obrzeży 

Należy sprawdzić: 

– światło obrzeży od strony chodnika – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki 1cm na każde 100 mb, 

– usytuowanie w planie – co 20 mb, odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 

– równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde 100 mb - nie może 

przekraczać 1 cm. 

 

7. Obmiar Robót 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionych i odebranych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

oraz ławie betonowej z oporem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór Robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

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 DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostkowa 

Płaci się za metr (m) ustawionego i odebranego obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz ławie 

betonowej z oporem o określonej grubości po dokonaniu odbioru wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 
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– prace pomiarowe, 

– roboty przygotowawcze, 

– wykonanie koryta, 

– wykonanie ławy betonowej z oporem, 

– ustawienie obrzeży, 

– obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 

– oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

– oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

10. Przepisy związane 

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

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

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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M.11.00.00. Fundamentowanie 

M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty 

M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym zabezpieczeniem 

M.11.01.04. Zasypanie wykopów 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 wykonywanych w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

 1.2 Zakres stosowania SST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 

 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 rozbiórek istniejących elementów oraz wykopy dla wykonania przepustu i wymiany gruntu pod 

przepustem. Ujeto również wykopy dla regulacji koryta cieku 

 Zasypki obejmują zasypanie wykopów i wykonanie nasypów 

Szczegółowy zakres robót określono w związanych z niniejszą STWiORB: 

 M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym zabezpieczeniem 

 M.11.01.04.  Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

 

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 

Ścianka szczelna (grodzica) – konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu zabezpieczenia 

stateczności ścian wykopu w celu ogrodzeni asie od wody gruntowej napływającej do wykopu. 

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. 
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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 wykonanie konstrukcji rozpierających ściany wykopów 

powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Ścianka szczelna 

stalowa do zabezpieczenia stateczności ścian wykopów powinna posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowanie w 

budownictwie drogowym lub mostowym. 

 

3. Sprzęt 

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 powinno odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego (kafary, wibromłoty) 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć mogą być wykonywane 

ręcznie. 

Wbijanie ścianek szczelnych na odcinkach remontowanych murów oporowych powinno odbywać się bezudarowo. 

 

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, 
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– 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. 

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. 
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5.3. Wykonanie wykopów bez zabezpieczenia 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w 

takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich 

Robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Zalecenie się wykonanie wykopów szeroko – przestrzennych 

ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0m i koparką do 4m. Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód 

gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0m poniżej poziomu 

piezometrycznego wód gruntowych. Skarpy wykopów należy wykonywać o nachyleniu 1:0,6 dla wykopów o 

głębokości 3,0m i 1:0,71 dla wykopów o głębokości większej od 3,0m w gruntach spoistych. W przypadku gruntów 

niespoistych oraz przewarstwień z gruntów niespoistych o nachyleniu 1:1 dla wykopów do 3m i 1:1,25 dla wykopów o 

głębokości większej od 3,0m. 

 

5.4. Wykonanie wykopów z pozostawionym zabezpieczeniem  

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 

– górne krawędzie brusów stalowych wystawały na wysokość 10 do 20 cm ponad teren, 

– rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

– krawędzie wykopu były zabezpieczone w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie, lub w zasięgu 

pracy żurawi, 

– w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia; przy wykopach dłuższych niż 30m należy 

wykonać jedno wyjście na każde 30 m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych, należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 

wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz). 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 konstrukcji lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

 

5.5. Wykonanie wykopów wraz z czasowym zabezpieczeniem  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi projekt zabezpieczenia ścian wykopów.  

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, 

– 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. 

 

5.6. 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 

 

5.7. 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 przyczółków i płyt przejściowych oraz 

murów oporowych, 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 i murami 

oporowymi powinien wynosić Is>1,0m, za wyjątkiem skarp stożków przyczółków, gdzie wskaźnik zagęszczenia 

powinien wynosić Is=0,95. 
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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. 

 

5.8. Rekultywacja terenu 

Wykonie zasypek 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. 

 

5.9. 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, 
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– 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 

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. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania wykopów wraz 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 umocnieni wykopów wraz rozparciem 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, 
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– 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, 

– 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 wykonania z pozostawieniem  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 – wg ST M.11.07.01 

– 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, 

– uszczelnianie dna wykopu (jeśli jest konieczne), gdy ruch wody może powodować  rozluźnienie gruntu i 

wypłukiwania cementu podczas betonowania fundamentów, 

 

Cena jednostkowa zasypania wykopów pod ławy fundamentowe oraz przestrzeni za przyczółkami wraz  z 

zagęszczeniem uwzględnia: 

– wykonanie projektu ewentualnego dogęszczenia istniejącego nasypu wraz z jego wykonaniem 

– 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, 

– 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-68/B-06050 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. 

 

10.2 Inne przepisy 

„Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1988 r. 
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Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.12.00.00. Zbrojenie 

M.12.01.00. Stal zbrojeniowa 

M.12.01.03. Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem zbrojenia ścianki wlotowej w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia przedmiotowego obiektu 

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 obejmuje konstrukcję obiektu, elementy wyposażenia oraz płyty przejściowe i ściankę wlotową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm. 

Partia wyrobu - wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, pochodząca z jednego wytopu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STD M.00.00.00. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt. 2. 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się:  

– stal klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B, 

 Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy A-IIIN gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM nr 

AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 8      8 - 32, 

– granica plastyczności Re (min) w Mpa   500, 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w Mpa  550, 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa  490, 

– wytrzymałość obliczeniowa w Mpa   375. 

– wydłużenie (min) A5 w %    10, 

– zginanie do kąta 60     brak pęknięć i rys w złączu. 

    Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b wg PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 5,5 - 40, 
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– granica plastyczności Rg (min) w MPa 240, 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 370 

  wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240, 

  wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200. 

  wydłużenie (min)A5 w % 24, 

– zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-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-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– 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 świadectw jakości, 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. 

 

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia 

Do spawania prętów zbrojeniowych można stosować elektrody rutylowe średnio otulone ER146 lub E432R11 

odpowiadające wymaganiom normy PN-M-69433. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.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 ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcia 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.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. 
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5.2. Przygotowanie zbrojenia 

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 niszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 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. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym. 

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 spoin od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. 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 

 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. 

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 po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania 

Uwaga : 

Stal klasy A-I jest spawalna bez ograniczeń. Stal 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. 
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Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od krzywizny 

odgięcia powinna wynosić 10d. 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie 

uprawnienia. 

Łączenie prętów na zakład bez spawania 

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 obliczać w 

zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-10042 

p.12.8.. 

Dopuszczamy 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 

20mm. 

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 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-II przed hakami i odgięciami przyjmuje się: dla prętów ściskanych ze 

stali kl. A-I i A-II - 20 d dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-I - 30 d dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-II - 25 d 

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 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.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. 

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 

A także, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustrój nośny, po komisyjnym pobraniu 

próbek, Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: 

– sprawdzenie masy (kg/m) 

– granicy plastyczności Re (MPa) 

– wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa) 

– wydłużenia A5 (%) 

– zginania na zimno 

W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, należy zlecić badanie składu chemicznego dla 

analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odesłać partię stali z budowy. Na etapie wykonywania zbrojenia 

sprawdzeniu podlegają: 

– zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów 

– zgodność kształtów i wymiarów z dokumentacją techniczną 

– oględziny powierzchni w miejscach gięcia prętów 

– czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych) 

– poprawność montażu w deskowaniach (wg p.5 S.T.) 

Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.3. S.T. Jakość 

prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje 

wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek: + 5 mm, - 0mm; 

– rozstaw prętów w świetle: 10mm; 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± l0mm; 

– długość pręta między odgięciami: ± l0mm; 

– miejscowe wykrzywienie: ± 5mm. 
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Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 

pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia 

tj. łączną teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 

t/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 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 ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektowa i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inżyniera. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

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 ST 

oraz inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne potwierdzone 

przez niego dokumenty. 

 

8.3. Odbiór warunkowy 

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 ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa tony zmontowanego zbrojenia obejmuje: 

– zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

– dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

– koszt zapewnienia 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 ST 

– wykonanie badań i pomiarów 
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– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas 

drogowy. 

Cena jednostkowa uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do montażu zbrojenia. 
 

10. Przepisy związane 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

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. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych o 

podwyższonej wytrzymałości. 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.12.01.05 Osadzenie kotew i prętów w betonie  
 

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 przedmiotowej inwestycji 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót polegających na: 

osadzenie w istniejącym betonie kotew lub prętów, a w szczególności: 

wywiercenie w istniejącym betonie (zbrojonym), otworów o średnicy i głębokości podanej w Dokumentacji 

Projektowej,  

przygotowanie osadzanych prętów, 

osadzenie prętów lub kotew w wywierconych otworach, przy użyciu kompozycji na bazie żywic epoksydowych lub 

zaprawy niskoskurczowej, odpowiednio do zaleceń podanych w Dokumentacji Technicznej, 

 

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 wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w STWiORB DMU.00.00.00.„Wymagania Ogólne” 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dla materiałów 

Stal zbrojeniowa, pręty i kotwy 

Stal zbrojeniowa, pręty i kotwy wklejane ze stali klasy A-IIIN (BSt500-b) wg Specyfikacji M.12.01.03. 

 

2.3 Kompozycja żywiczna 

Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną kompozycję na bazie żywic epoksydowych posiadającą 

Aprobatę Techniczną IBDiM lub europejską aprobatę techniczną, po uzgodnieniu jej z Inżynierem. Zastosowana 

kompozycja epoksydowa winna posiadać atest Producenta. 

 

 

3. Sprzęt 
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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 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. 

 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniającymi ciągłość prowadzonych 

prac i uzyskanie właściwej jakości robót. Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu wiertła o średnicy większej lub mniejszej od 

nominalnej średnicy otworu podanej w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera. 

Przygotowanie i montaż zbrojenia oraz transport, układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu wg 

Specyfikacji odpowiednio STWiORB M.12.01.00 i M.13.01.00. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00.“Wymagania ogólne”, pkt  4. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Transport stali zbrojeniowej i stalowych prętów łącznikowych wg Specyfikacji M.12.01.00.  

 

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 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. 

 

5.3 Przygotowanie podłoża 

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń, 

– usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu, 

– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na przyczepność betonu, 

– odkucie betonowej otuliny skorodowanych prętów (jeżeli jest taka konieczność) zgodnie z zakresem podanym 

w Dokumentacji Projektowej, 

– oczyszczenie odsłoniętych prętów z rdzy, 

– oczyszczenie podłoża z wody, pyłów i części luźnych 

– nasączenie kapilarne wodą. 

 

5.4 Osadzenie kotew 

Roboty te wymagają wykonania następujących czynności: 

nawiercenie w istniejącej płycie otworów o średnicy i głębokości oraz rozstawie zgodnym z Dokumentacją Projektową, 

wykonanie prętów zespalających ze stali o długości i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, 

oczyszczenie z pyłów przez przedmuchanie sprężonym powietrzem wywierconych otworów, przed wypełnieniem ich 

epoksydem, 

osadzenie na epoksydzie w wywierconych otworach przygotowanych prętów zespalających. Odbiór zbrojenia powinien 

być dokonany przed betonowaniem zgodnie z STWiORB M.12.01.00. 

 

5.5. Uwagi ogólne 

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowało odsłonięcie zbrojenia, należy skuwać tak 

głęboko, aby umożliwić oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na całym jego obwodzie. Podłoże 

przeznaczone do betonowania powinno być nasycone wodą, aby nie następowało odciąganie wody ze świeżego betonu 

oraz w celu wywołania pęcznienia podłoża betonowego dla zrekompensowania różnicy skurczu świeżego betonu i 

starego podłoża betonowego. Takie nasycenie powinno być prowadzone przez minimum 2-3 dni. Bezpośrednio przed 

betonowaniem powierzchnia powinna być zmyta wodą pod ciśnieniem i oczyszczona, a następnie osuszona np. 

sprężonym powietrzem. Prace związane z przygotowaniem podłoża można wykonywać wszystkimi metodami 

mechanicznymi, fizycznymi, chemicznymi - pod warunkiem, że nie wpływają negatywnie na strukturę istniejącego 
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betonu i zbrojenia. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i 

dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Prawidłowość przygotowania 

powierzchniowej warstwy betonu przeznaczonej do wzmocnienia przez betonowanie ocenia  Inżynier. 

 

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 

Kontrola wykonania Robót obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów z Dokumentacją Projektową, 

– sprawdzenie zgodności wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Dokumentacją Projektową, 

– sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę atestu dla kompozycji epoksydowej oraz sprawdzenie okresu 

jej trwałości,  

– sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew na podstawie badań wg punktu 6.2. niniejszej 

Specyfikacji, 

– badanie stali zbrojeniowej wg Specyfikacji M.12.01.00.  

 

6.3. Badania przydatności materiałów 

Badania przydatności materiałów polegają na: 

– dla żywicy epoksydowej  

– sprawdzeniu atestów ( sprawdzeniu parametrów technicznych)  

– sprawdzeniu daty produkcji  

– sprawdzeniu daty przydatności do stosowania 

– sprawdzeniu stanu opakowań i warunków składowania 

– dla prętów zespalających wg STWiORB M.12.01.00 

 

Tolerancje wykonania 

– średnica prętów zespalających ± 0.3 mm 

– długość prętów zespalających ± 2.mm 

– rozstaw otworów ± 1 cm. 

 

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 szt. (sztuka) kotew lub prętów osadzonych w betonie. 

 

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 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości Robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 

Kierownika Projektu/ Inżyniera atesty materiałów użytych do przygotowania powierzchni podłoża dziennik budowy, 

wyniki badań kontroli jakości - wg punktu 6 niniejszej STWiORB, 

 

8.3 Zakres odbioru robót, 

Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

– przygotowania otworów do osadzenia prętów łącznikowych, 

– dokumentacji potwierdzającej wymagane parametry materiałów  
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– jakości wykonanego przygotowania podłoża. 

– Zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 

protokoły odbioru Robót zanikających. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu powyższych elementów. 

 

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, 

– utrzymanie zwierciadła wody poniżej poziomu wykonywanych robót; 

– oczyszczenie powierzchni betonu stanowiącego podłoże;  

– odkucie otuliny betonowej wokół skorodowanych prętów;  

– oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy; 

– usunięcie luźnych części betonu;  

– usunięcie skorodowanych prętów zbrojeniowych i ich wymiana, 

– ocena przygotowania powierzchni betonu do naprawy;  

– wywiercenie otworów i osadzenie kotew – prętów zbrojeniowych; 

– przygotowanie dojazdów dla sprzętu dostarczającego materiał, 

– wykonanie wszystkich niezbędnych badań i sprawdzeń, 

– 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/H-93200-02  Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary 

PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

PN-82/S-10052  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

PN-86/C-89085/1  Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne 

 

10.2. Inne dokumenty 

Przepisy związane i dotyczące wykonania zbrojenia wg. STWiORB M.12.01.00 

Przepisy związane i dotyczące wykonania betonu wg. STWiORB M.13.01.00 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.13.00.00. Beton 

M.13.01.00. Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01. Beton ścianki czołowej (C30/37) 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego, użytego do wykonania robót w ramach przedmiotowej 

inwestycji 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem  betonów 

konstrukcyjnych dla obiektów wykonywanych lub przebudowywanych w ramach poszczególnych zadań 

inwestycyjnych.. 

ST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót związanych z: 

– -wykonaniem mieszanki betonowej, 

– -transportem mieszanki na budową 

– -wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 

– -układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– -pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej: 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 MPa wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

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) 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 ) klasyfikujący beton pod względem jego odporności 

na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30, C30/37 ) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG  w MPa. Liczba po literze C oznacza 

wytrzymałość gwarantowaną RbG  w MPa. Dla próbki walcowej lub sześciennej 

 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb - wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, 

uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i 

badanych zgodnie z PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych Robót oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 

DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 

2. Materiały 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.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. 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 

Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania zawarte  w PN-EN   197-1.  Dopuszczalne jest 

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla betonu klasy B25 - klasy 32,5 NA, dla 

betonu klasy B30, B35 i B40 - klasy 42,5 NA, dla betonu klasy B45 i większej - klasy 52,5 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+2xC3A<20%  

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A<7% 

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: 

 

 

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, 

Klasa cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa 
Czas 

wiązania 
Stałość 

objętości 

(rozszerzalnoś

ć) 

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 

Klasa 52,5 
≥20 - ≥52,5 - ≥45 
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– 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. 

 

Kruszywo 

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 nadziania 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 B30 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: 

– dla grysów granitowych - do 16%, 

– 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%, 

– 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. 

Do betonu klasy B25 (pale fundamentowe) należy stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziaren 31,5 mm 

spełniający następujące wymagania: 

– żwiry marki co najmniej 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej < 10% 

– zawartość podziarna - < 5% 
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– zawartość nadziania - < 10%. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-

B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 

Inżyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę, wilgotności kruszywa wg PN-B-06714.18 dla 

korygowania recepty roboczej betonu. 

 

Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu 

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 atest 

producenta. 

 

2.3. Beton 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej: 

– nasiąkliwość - do 5% - badanie wg PN-S-10040, 

– mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie wg PN – B – 06250, 

– wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

– 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 przewidywane 

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/m - dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej  zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 

określić jako równą l,3RbG 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. Sprawdzanie   konsystencji   mieszanki   przeprowadza   się   podczas   projektowania  jej   składu   i następnie   przy 

wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
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– 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 Kl 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 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.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 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 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 +15CC,  

– 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

– 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00t00 „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. 

 

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy program 

dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

– 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. 

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 rządnych 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 itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

157 

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. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 

który może zapewnić spełnienie żądanych w ST 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,Om) 

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 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    

– 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. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

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 szczepnych 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 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
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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. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 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 -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera 

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej  +20°C 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 35°C. 

Niedopuszczanie  jest   kontynuowanie   betonowania   w   czasie   ulewnego   deszczu  -   należy  przed   rozpoczęciem 

betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.4. 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. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5° C 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 + 15°C, 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. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 

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. 

 

5.6. Deskowania i rusztowania 

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego, opartego na 

obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Sposób posadowienia rusztowania należy uzgodnić z administratorem 

cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia. Demontaż rusztowań dopuszcza się zgodnie z obowiązującymi 

normami.. 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) należy wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. 

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, 
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– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

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. Styki gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 

ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Gzymsy wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi, muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem 

wykładzin syntetykiem do deskowań. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu łączniki należy wykonać wg wymagań Dokumentacji Projektowej. 

 

5.6.1. Tolerancje wykonania deskowania 

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. 

 

5.6.2. 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. 

 

5.6.3. Tolerancje wykonania rusztowań 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

– rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm, 

– rozstaw podłużnie i poprzecznie ±2 cm, 

– rzędne oczepów ±1 cm, 

– długość wsporników ±10 cm, 

– przekroje poprzeczne elementów ±4%, 

– 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 1 mm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

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, 

– 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 

przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 

90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym 

od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej  1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 
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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. 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek 

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki l00mm. 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. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie 

większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 

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. 

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 ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

 

 
Rodzaj badania Metoda badania według 

Termin lub częstość 

badania 

Badania składników 

betonu 

Badanie cementu 

czasu wiązania 

stałość objętości 

obecność 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-B-32250 

Przy rozpoczęciu robót 

i w przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

j.w. 
4. Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-B-06240 

i Aprobatą Techniczną 
 

Badanie mieszanki 

betonowej 
Urabialności PN-B-06280 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencji J.w. 

Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

j.w. Zawartości powietrza J.w. J.w. 

Badania betonu 
1. Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 
J.w. 

Po ustaleniu recepty i 

po wykonaniu każdej 

partii betonu 

j.w. 

2. Wytrzymałość na 

ściskanie 

badania nieniszczące 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 
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j.w. 3. Nasiąkliwość PN-B-06250 

Przy ustaleniu recepty, 

3 razy w okresie 

wykonania konstrukcji i 

raz na 5000m
3
 betonu 

j.w. 4. Mrozoodporność J.w. 

Przy ustaleniu recepty, 

2 razy w okresie 

wykonania konstrukcji i 

raz na 5000m
3
 betonu 

j.w. 
5. Przepuszczalność 

wody 
J.w. 

Przy ustaleniu recepty, 

3 razy w okresie 

wykonania konstrukcji i 

raz na 5000m
3
 betonu 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 

6.2. Tolerancje 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 ±1cm, 

– rozpiętość usytuowania łożysk ±1,0 cm 

– oś podłużna w planie ±2cm, 

– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych ±1,0 cm 

– wymiary przekrojów dźwigarów ± 1,0cm, 

– grubość płyty pomostu ±0,5cm, 

– rzędne wysokościowe ±l,0cm. 

Tolerancje dla fundamentów: 

– usytuowanie w planie,±3,0 cm (dla fundamentów o szer.<2,0 m ±2,0 cm) 

– rzędne wierzchu ławy ±2,0 cm 

– płaszczyzny i krawędzie odchylenie od pionu ±1,0 cm  

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.1. 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 cm2. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

– pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 

potwierdzone przez Inżyniera. 

 

 

 

 

8.3. Odbiór końcowy 

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. 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

162 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

– dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań), 

– wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót nad 

rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń, 

– opracowanie recept 

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

– oczyszczenie deskowania, 

– przygotowanie i transport mieszanki, 

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

– przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych 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.; 

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 

– wykonanie badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej 

się samoczynnie z mieszanki betonowej 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 

domieszkach. 

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

PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie wilgotności.  

PN-B-PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.  Metoda ultradźwiękowa badania  wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 
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PN-B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu. Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-03163-2 Rusztowania drewniane budowlane. 

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.  

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą 

wersenianową.  

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.  

PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków 

rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.  

PN-C-04600/00  Woda  i ścieki. Badania z awartości  chloru  i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 

Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.  

PN-C-04628/02  Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i 

skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych 

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 

sierpnia 2000. 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych, 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 1998. 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny 

M.13.02.01. Beton klasy < B25 w deskowaniu 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu wyrównawczego kl. C12/15 pod 

fundamenty i płyty przejściowe wykonywane w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem betonu 

wyrównawczego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 

w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. oraz ST M.13.00.00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami 

Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt. 2. 

Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. Wymagania 

materiałowe dotyczące betonu omówione są w ST M.13.01.00. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3. 

Roboty należy wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Mieszanie składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe. 

 

4. Transport 

Wg ST M.13.01.00. 

 

5. Wykonanie robót 

Obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w ST M.13.01.00 i ustalenia poniższe. 

 

5.1. Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą: 

płaszczyzny i krawędzie 

– odchylenie od pionu  +2 cm 

– w planie  +5 cm, 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  

Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy 

betonu oraz rzędne wierzchu betonu. 
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Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie. Należy sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek 

oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie wg ST M.13.01.00. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 [metr sześcienny] betonu. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz końcowy wg ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". Dla 

wykopów wg ST - M. 11.01.00. Dla betonu wg ST M. 13.00.00. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

– 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 i usunięcie, będących własnością Wykonawcy materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

1. PN-88/B-06250 Beton zwykły  

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.15.00.00. Izolacje i nawierzchnie 

M.15.01.00. Izolacja cienka 

M.15.01.02. Trzykrotne malowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

bitumicznej wykonywanej „na zimno” na powierzchniach betonu stykającego się z gruntem, w ramach przedmiotowej 

inwestycji. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych ze 

smarowaniem Abizolem R+2*P części konstrukcji obiektu zasypywanego gruntem  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne", pkt  1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt  1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne", pkt 2. 

 

2.1. Stosowane materiały 

Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały: 

Abizol 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 60°C. Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych 

powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze 

powyżej +5°C. Zależnie od stopnia porowatości podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 -r 0,45 kg na 1 m2 powierzchni 

zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, należy stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP. 

Abizol półgęsty roztwór (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 

d słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60°C. 

Rozprowadza się na zimno (bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy prowadzić 

w temperaturze powyżej +5°C. 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 18°C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych 

pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane 

rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi. 
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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. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.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 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.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 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniające wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

 

5.1. Podłoże pod izolację 

Jeżeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolację można układać na betonie po co najmniej 14 

dniach od jego ułożenia, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy 

dojrzewanie betonu następowało w temperaturze niższej, czas oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych 

należy odpowiednio wydłużyć. Stopień dojrzałości betonu można oceniać zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi oceny 

jakości betonu ,In-situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych". 

Po usunięciu nacieków mleczka cementowego powierzchna 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. 

 

5.2. 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°C, 

gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R, 

powleczenie roztworem P należy wykonać dwukrotnie  na zagruntowanym podłożu roztworem R tak, aby łączna 

grubość warstw izolacyjnych nie była mniejsza niż 2 mm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1. Kontrola wykonania Robót 

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. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowej wykonanej zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

 

8.1. Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają: 

przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 

warstwa R oraz warstwy P. 

Ostateczny odbiór wykonanej izolacji dotyczy ilości ułożonych warstw i uzyskania odpowiedniej sumarycznej grubości 

izolacji >2mm. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

– dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

– wyrównanie powierzchni betonu pod izolację 

– oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 

– ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między sobą, 

– wykonanie badań i pomiarów. 

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 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24662 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

Moczko A., Rajski O, Tłuchowski J, Wyszkowski A: Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „In-situ" w nowo 

budowanych konstrukcjach obiektów mostowych". GDDP. Warszawa. 1998r. 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.19.00.00. Elementy zabezpieczające 

M.19.01.05. Balustrady na obiektach mostowych 

 

1.  Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad 

przewidzianych do zamontowania w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania, montażu i odbioru balustrad 

   

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SST DM.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, SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wymagania odnośnie wypełnienia wg M.19.01.06 

 

2.  Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszych SST są: 

-  blachy i pręty wg Projektu Technicznego wykonania balustrad 

 

 Do  wykonania podlewki należy zastosować zaprawę niskoskurczową posiadającą aprobatę techniczną IBDiM. 

 

Wymagane cechy utwardzonej (związanej) zaprawy  niskoskurczowej: 

- skurcz po 90 dniach:   0,8 ‰ (wg PN-85/B-04500), 

- gęstość:  2300  200 kg/m
3
 (wg PN-85/B-04500), 

- wytrzymałość na ściskanie:  po 7 dniach  30 MPa, 

   po 28 dniach  45 MPa, 

   po 90 dniach  45 MPa (wg PN-85/B-04500), 

- współczynnik sprężystości przy ściskaniu:  2540 GPa (Instrukcja ITB 194), 

- mrozoodporność po 150 cyklach:  F150 (wg PN-88/B-06250). 

 

 Wszystkie elementy balustrad należy zabezpieczyć antykorozyjnie, a w szczególności: 

- elementy barier na obiekcie przez naniesienie powłoki metalizacyjno-malarskiej: 

- elementy oczyścić do stopnia czystości Sa 2 ½ 

- elementy stalowe pokryć zestawem malarskim epoksydowo-poliuretanowym 

 

 Kolor i rodzaj zastosowanej powłoki malarskiej należy przyjąć na podstawie uzgodnień z inwestorem. 

 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

 

 

4.  Transport 
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Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem i uszkodzeniem. 

 

5.  Wykonanie robót 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będą wykonywane. 

Zabezpieczenie antykorozyjne barier i balustrad należy wykonać w wytwórni. Na budowie przewiduje się jedynie 

wykonanie uzupełnienia powłoki malarskiej lub metalizacyjno-malarskiej w miejscach styków montażowych oraz w 

miejscach uszkodzonych w czasie transportu i montażu. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Dostarczone na budowę elementy składowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez naniesienie powłoki 

antykorozyjnej.  

Segmenty balustrad należy połaczyć skręcając za pomocą śrub. 

Balustrady mocować wg Projekty Technicznego wykonania balustrad 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

 

 wysokość, prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania balustrad. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów liniowych elementów balustrad wynoszą: 

 

Wymiar nominalny 

[mm] 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru  

[mm] 

Ponad Do Przyłączeniowego Swobodnego 

500 1000 0,5 1,5 

1000 2000 1,0 2,5 

2000 4000 1,5 4,0 

4000 8000 2,5 6,0 

 

 prawidłowość zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrad 

 

 Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i potwierdzić go wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontroli dokonuje Inżynier. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 mb zmontowanych i odebranych elementów balustrad 

 

8.  Odbiór robót 

Odbiorowi podlegają poszczególne etapy prac. Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór montażu balustrad należy przeprowadzić na podstawie warunków kontroli wg pkt. 6 niniejszej SST. 

 

9.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest wykonanie, montaż i pozytywny wynik odbioru robót. Cena jednostkowa obejmuje warsztatowe 

wykonanie balustrad, transport i zamontowanie, w tym wypełnienie wnęk oraz uzupełnienie powłok antykorozyjnych. 

W cenę jednostkową wliczone jest również wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca pracy 

oraz ewentualne odpady. 

 

10.  Przepisy związane 

 

1. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

2. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

3. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

4. PN-86/H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi. 

 

 

Uwaga: 
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Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 
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M.21.00.00. Roboty rozbiórkowe 

M.21.03.00. Elementy betonowe i żelbetowe 

M.21.03.01. Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych konstrukcji obiektu mostowego 
 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru robót związanych z 

rozbiórką fragmentów istniejącej konstrukcji ścianek wlotowych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych SST 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 SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych dotyczących 

elementów żelbetowych w zakresie zgodnym i przedstawionym w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 

w SST DM.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, SST i 

poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

Materiały wbudowane nie występują. Materiały służące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac 

rozbiórkowych nie są objęte niniejszą Specyfikacją. 

 

3. Sprzęt 

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. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych remontowi zastosowany sprzęt nie 

może powodować uszkodzeń pozostających elementów konstrukcji. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych Wykonawca może zastosować dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

Transport sprzętu i odwóz gruzu dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii Robót rozbiórkowych oraz Projekt Organizacji 

Robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 

Przy rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzania z użyciem lekkich młotów pneumatycznych, elektrycznych. 

Wyklucza się możliwość stosowania robót strzałowych. 

Przy rozbiórce betonu należy odsłonić, bez naruszania całości wszystkie pręty wystające z części konstrukcji nie 

ulegające wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy obetonowane w trakcie prac remontowych o ile 

Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej. 

Pręty powinny być po ukończeniu prac rozbiórkowych oczyszczone z resztek betonu, a następnie wyprostowane. 
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Zakres robót rozbiórkowych podany jest w Dokumentacji Projektowej. 

Jeśli po odsłonięciu warstw nawierzchni i izolacji 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: 

 roboty rozbiórkowe, 

 usuniecie i odwoź gruzu. 

Wykonanie robót rozbiórkowych dowolną technologia przedstawiona w Projekcie technologii z zachowaniem jednakże 

następujących warunków: 

 nie stwarzanie zagrożenia dla stateczności i wytrzymałości przyległych fundamentów istniejących obiektów 

lub uprzednio wykonanych obiektów nowych, 

 nie powodowanie utrudnień w zachowaniu ciągłości ruchu na przyległych trasach komunikacyjnych, 

 nie powodowanie spiętrzeń przepływu na ciekach wodnych. 

 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). 
 

 6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 zadaszenia i podesty robocze, 

 zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych, 

 zgodność zakresu robót rozbiórkowych z Dokumentacją Projektową. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 objętości betonu lub żelbetu obmierzony przed rozbiórką 

 

8. Odbiór 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 oraz odbiór 

prawidłowości odsłonięcia prętów pozostających w konstrukcji. 
 

9. Podstawa płatności 

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 rozbiórki w przypadku robót w pobliżu istniejących 

cieków z właściwym administratorem cieku; 

 opracowanie, uzgodnienie, wprowadzenie, projektu rozbiórki w przypadku robót w pobliżu tras 

komunikacyjnych z właściwym administratorem trasy; 

 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, 

 oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w konstrukcji (tylko dla obiektów 

przebudowywanych), 
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 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 
 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

175 

D-04.03.01  SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad 

przewidzianych do zamontowania w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze skropieniem warstw 

konstrukcyjnych emulsją asfaltową 0,5kg/m
2
 przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 

 kationowe emulsje, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej zgodnie z PN-EN 13808 [2]. 

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m
2
) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0,5 

2.5. Składowanie lepiszczy 

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. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, 

betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 

nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy 

„kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
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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” pkt 3. 

3.2. 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, 

 dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 

temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 

warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone 

do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 

m
3
, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 

przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych 

lepiszczy. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 

warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych 

ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (
o
C) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 
*) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
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Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 

jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 

emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 

optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu 

warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej 

dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane 

właściwości 

Badanie 

według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość PN-EN 12846 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe 

utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [3]. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena  1 m
2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem 

wypływowym -- Część 1: Emulsje asfaltowe 

2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emlsji asfaltowych 

10.2. Inne dokumenty 

2. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
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D-05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA  

                      ŚCIERALNA WG WT-1 i WT-2  z 2014 r. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad 

przewidzianych do zamontowania w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 

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 betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [70] 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 [53]. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu KR3-4 (określenie kategorii ruchu 

podano w punkcie 1.4.7). Dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S na obiektach 

mostowych, jeżeli nawierzchnia dojazdów do mostu jest wykonana z betonu asfaltowego. 

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 AC11S 

1) 
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance – patrz punkt 1.4.4. 

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. 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 [72]. 

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). 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

180 

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 

AC_S – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

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.  

ZKP – zakładowa kontrola produkcji 

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”[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. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 

[64a]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR3 – KR4 AC11S 
50/70 

 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

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

podane  w tablicy 4.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [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  
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3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [67] 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 

[29] 

 

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 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] 

Wymaganie 

podstawowe 

Właściwość 

Metoda 

badania 

Jed- 

nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65  

wyma-

ganie 

klasa wyma-

ganie 

klasa   

Konsystencja 

w pośrednich 

temperaturac

h eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 

1426 

[20] 

0,1 mm 45-80 4 45-80 4   

Konsystencja  

w wysokich  

temperatu-  

Temperatura 

mięknienia 
PN-EN 

1427 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5   
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rach eksploa-

tacyjnych 

[21] 

Kohezja 

Siła 

rozciąga-nia 

(metoda z 

duktylome-

trem, 

rozciąganie 

50 mm/min) 

PN-EN 

13589 

[60]      

PN-EN 

13703 

[61] 

J/cm
2
 

≥ 3 

w 5°C 

2 

≥2 

w 10°C 

6   

Rozciąganie 

bezpośrednie 

w 5°C 

(rozciąganie 

100 

mm/min) 

PN-EN 

13587 

[58]      

PN-EN 

13703 

[61] 

J/cm
2
 NR

a 
0 NR

a
 0 

 
 

Wahadło 

Vialit (meto-

da 

uderzenia) 

PN-EN 

13588 

[59] 

J/cm
2
 NR

a 
0 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 ≤ 0,5 3   

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 

1426 

[20] 
% ≥ 60 7 ≥ 60 7   

Wzrost tem-

peratury 

mięknienia 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2   

Inne 

właściwości 

Temperatura 

zapłonu 

PN-EN 

ISO 

2592 

[68] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3   

Wymagania 

Dodatkowe 

Temperatura 

łamliwości 

PN-EN 

12593 

[25] 

°C ≤ -15 7 ≤ -15 7   

Nawrót 

sprężysty w 

25°C 
PN-EN 

13398 

[56] 

% 

≥ 70 3 ≥ 80 2   

Nawrót 

sprężysty w 

10°C 

NR
a
 0 NR

a
 0 

 
 

Zakres 

plastycznośc

PN-EN 

14023 

[64] 

°C NR
a
 0 NR

a
 0   
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i Punkt 

5.1.9 

Stabilność 

magazynowa

-nia. 

Różnica 

temperatur 

mięknienia 

PN-EN 

13399 

[57] 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2   

Stabilność 

magazynowa

-nia. 

Różnica 

penetracji 

PN-EN 

13399 

[57] 

PN-EN 

1426 

[20] 

0,1 mm NR
a
 0 NR

a
 0   

Wymagania 

Dodatkowe 

Spadek tem-  

peratury 

mięknienia 

po starzeniu 

wg PN-EN 

12607 

-1  [29] 

PN-EN 

12607-

1 [28] 

PN-EN 

1427 

[21] 

°C TBR
b
 1 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 

[56] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3   

Nawrót sprę-

żysty w 

10°C po 

starzeniu wg 

PN-EN 

12607-1  

[29] 

NR
a
 0 NR

a
 0   

a
 NR – No Requirements (brak wymagań) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 

wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 

otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ 

cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 

kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się 

bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia 
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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 50/70: 180°C, 

– polimeroasfaltu: wg wskazań producenta, 

2.3. Kruszywo  

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 

2014 [69], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz.  

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.  
W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować kruszywo łamane w 100% (dla kategorii 

KR3 do  KR4 nie dopuszcza się stosowania kruszywa niełamanego drobnego). 

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.  

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69]  wg tablic poniżej. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej 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 

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 powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie 

grubym według PN-EN 933-5 [8]; kategoria 

nie niższa niż: 

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 

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 według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 

przez 

producenta 
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9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [15], 

rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowa-na 

przez 

producenta 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 

[19], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 

ścieralnej); kategoria nie wyższa niż: 

 

7 

11 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według  

PN-EN 1367-3 [18]; wymagana kategoria: 

 

SBLA 

12 
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [4] 

deklarowa-ny 

przez 

producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-

EN 1744-1 [22], p.14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: 

wymagana 

odporność 

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem według PN-EN 

1744-1 [22], p. 19.2: 

wymagana 

odporność 

16 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 (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 łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  powinno 

spełniać wymagania podane w tablicy  8 . 

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy 

ścieralnej  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: 
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 [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 betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający 

wymagania podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

 

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 [49] 

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 [54], 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 

Ka20 
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kategoria: 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55], 

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 10. 

Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 

Tablica 10. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego [69] 

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 [22] p. 14.2; kategoria 

nie niższa niż: 
mLPC0,1 

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 [36] 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. 

2.6. 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 [62] 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 [64] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.7. 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 [62] i WT-3 Emulsje 

asfaltowe 2009 [71] punkt 5.1, tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 

butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 

nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 

mineralnymi.  

2.8. 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.  

2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z normą 

PN-EN 13108-20 [52] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 

14 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 12. 

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla 

ruchu KR3-KR6 [70] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

  AC11S 

Wymiar sita #, [mm]   od do 

16   100 - 

11,2   90 100 

8   60 90 

5,6    48 75 

4,0   42 60 

2   35 50 

0,125   8 20 

0,063   5 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum
*) 

 Bmin5,8  

*)
 Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 

mineralnej 2,650 Mg/m
3
. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to 

do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez 
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współczynnik   według równania: 

d

650,2


   

2.10. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy  14. 

Tablica 14. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [70] 

 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN  

13108-20  [52] 

 

Metoda i warunki badania 

  

AC11S 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 

ubijanie, 2×75 

uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35], p. 4  

Vmin2,0 

Vmax4 

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.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] 

 

WTSAIR 

0,15 

PRDAIR9,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, 

ubijanie, 2×35 

uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 

przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C  
b) 

 ITSR90 

a)
 Grubość plyty: AC8, AC11  40mm 

b)
 Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [70] 

w załączniku 1 

c)
Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w 

WT-2 2014 [70] 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 [53].  

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, 
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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. 

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 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 (AC11S), 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, 

– PMB 45/80 – 55, 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.  
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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 [53].  

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
o
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 [70] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

od 140 do 180 

wg wskazań producenta 

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. 

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, m. in. barwy warstwy ścieralnej. 

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.  
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5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu 

asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

– suche. 

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 [73]. 

 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 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] 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. 
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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 ścieralnej z betonu 

asfaltowego 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; jeśli mieszanka ma 

większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu 

warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 

asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy 

urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 

przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej 

w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 

5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.  

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

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 17. 

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.  

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 

wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.  

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

Rodzaj robót w czasie 24 h przed 

przystąpieniem  

 

w czasie robót 
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do 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. 

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 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 2.6 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 2.7. 

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 pku 2.6 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 urządzeniami w nawierzchni lub ją 

ograniczającymi. 

Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z pktem 2.6. 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna być zgodna z pktem 2.6. 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

195 

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.  

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. 

5.11. Uszorstnienie warstwy ścieralnej 

Warstwa ścieralna 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 o 

D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki 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 betonu asfaltowego: 

– 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 

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. 

6.2.1. 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 [52] załącznikami, w celu 
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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 18. 

Tablica18. 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 [23], 

PN-EN 13924-2 [63], PN-EN 

14023 [64]) 

Penetracja lub tem-

peratura mięknienia 

PN-EN 1426 [20] lub 

PN-EN 1427 [21] 

1 

Nawrót sprężysty
*) 

PN-EN 13398 [56] 1 

Wypełniacz  

(PN-EN 13043[49]) 

Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1 

Gęstość PN-EN 1097-7 [16] 1 

Dodatki Typ   

*)
 dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64] 

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 19. 

Tablica 19. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) 
PN-EN 12697-1[31] 

PN-EN 12697-39[45] 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2[32] 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z 

VFB i VMA przy wymaganej zawartości 

wolnych przestrzeni Vmax≤7% 

(obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 [35] 

Gęstość objętościowa wg PN-EN 

12697-6 [34], metoda B, w stanie 

nasyconym powierzch-niowo suchym. 

Gęstość wg PN-EN 12697-5 [33], 

 

 

 



Zadanie:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap II” 

 

 

  P.H.U. ARCUS 2 

Tadeusz Hoszowski 

197 

metoda A w wodzie 1 

Wrażliwość na działanie wody (powiązana 

funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-12 [37] 1 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 

funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 

zaprojektowa-nego do maksymalnego 

obciążenia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22 [39] 

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 

czteropunktowym zginaniu  

 

PN-EN 12697-24 [41], załącznik D 

 

1 

Odporność na paliwo (powiązana 

funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-43 [47] 1 

Odporność na środki odladzające 

(powiązana funkcjonalnie) 
PN-EN 12697-41 [46] 1 

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] 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 

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 [53]. 

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 
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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 

[38]), 

– 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 6.5.4.4), 

– 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.  
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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  

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 ST 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 20, w zależności od liczby wyników 

badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 20. 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  -8    -6,7   -5,8   +4,5 -5,1   -4,4   
±4,0 
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(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,3 +4,1 

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 21). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 21. 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 

6.5.2.3. Temperatura mięknienia lepiszcza  

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej 

nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 22. 

Tablica 22. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego 

Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia °C 

50/70 63 

PMB-45/80-55 73 

PMB 45/80-65 80 

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 

17.   

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.  
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Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-13 

[38].  

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. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni  

Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni nie może 

przekroczyć wartości dopuszczalnych  podanych w tablicy 23. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej 

właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [34]. 

Tablica 23. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar mieszanki 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

         [%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie  

[%(v/v)] 

AC11S,   KR3-KR4 ≥ 98 1,5÷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 [44] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 

powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 24. 

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 24. 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 

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

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 [73]. 

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 [73]. 

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 [73]. 

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 
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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 [73]. 

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. 

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 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, ST                  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 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. 
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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: 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 1367-3 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 
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30. PN-EN 12607-3 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem 

ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

32. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

33. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

34. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

35. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

36. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

37. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę 

38. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

39. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

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 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

48. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem 

wypływowym - Część 1: Emulsje asfaltowe 

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 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

53. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa kontrola 

produkcji 

54. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

55. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

2: Liczba bitumiczna 

56. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 

57. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania 

asfaltów modyfikowanych  

58. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości mechanicznych lepiszczy 

asfaltowych metodą rozciągania 

59. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego 

60. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 
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61. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 

62. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - 

Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

63a PN-EN  

13924-2:2014-

4/Ap1:2014-07 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - 

Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe – poprawka do Polskiej Normy 

64. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 

64a. PN-EN 14023:2011/Ap1 

:2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami – poprawka do Polskiej Normy 

65. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew 

drogowych na gorąco 

66. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew 

drogowych na zimno 

67. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

69.  WT-1 Kruszywa 2014. 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. 

70.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Załącznik do Zarządzenia nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 

71.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

72.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

73.  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) 

74.  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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