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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku 
Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i 
naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D.01.03.02 Kablowe Linie energetyczne 

D.01.03.04 Przebudowa Kablowych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów  

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 

D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z kruszywa stabilizowanego cementem 

D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiąŜąca 

D.05.03.05/b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem 

D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków  

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami – rury PEHD 

D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D.08.01.01  KrawęŜniki betonowe 

D.08.02.02   Chodniki z betonowej kostki 
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D.08.03.01   Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

1.4. Określenia podstawowe 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku nastę-
pująco:   

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

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

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

1.4.4. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzia-
na do usunięcia po jego zakończeniu. 

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

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. InŜynier - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 

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

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połącze-

nia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  

i skarpami rowów. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez InŜyniera.  

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

1.4.14. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumenta-
cją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
inŜyniera. 

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

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

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudo-
wą, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 
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c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudo-
wy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

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

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

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji no-
śnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przeni-
kaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 
odcinającą. 

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

 

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

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancja-
mi, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

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

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

1.4.21. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.22. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.4.23. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

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

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

 

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ru-
chu kołowego, pieszego. 

1.4.27. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej. 
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1.4.28. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 

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

1.4.30. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.31. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.32. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 

mostowego. 
1.4.33. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, 
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.34. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle porę-
czy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch ko-
łowy od ruchu pieszego. 

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

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

1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niŜej wymienione rysunki, obliczenia i 
dokumenty: 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 
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(1) Projekt wykonawczy na przebudowę ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim: 

− Projekt branŜy drogowej, 

− Projekt docelowej organizacji ruchu, 

− Przedmiar robót 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje: harmonogram robót związanych z przebudową 
drogi; projekt tymczasowej organizacji ruchu dla przebudowywanej drogi; geodezyjną 
dokumentację powykonawczą; koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 
Wymagań. 

Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00, dostarczenie i demontaŜ tablic 
informacyjnych, urządzeń zabezpieczających plac budowy (świateł ostrzegawczych, zapór, 
ogrodzeń, itp.); utrzymanie na czas budowy zabezpieczeń placu budowy i tablic informacyjnych; 
wybudowanie, utrzymanie oraz likwidacja objazdów (przejazdów) i organizacja ruchu; tablic 
informacyjnych po 2 sztuki; wybudowanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowych ciągów 
pieszych; Program Zapewnienia Jakości (PZJ); recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznej, 
warstw podbudowy oraz nawierzchni na obiektach; rysunki robocze elementów ogrodzenia wraz 
z bramami i furtkami.  
 JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST 
na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
 Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 Roboty na remontowanym odcinku wykonywane będą etapami, przy zawęŜonej szerokości 
istniejącej jezdni (pod ruchem) oraz ograniczonej prędkości – zgodnie z projektem organizacji 
ruchu na czas budowy. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające w tym: 
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- ogrodzenia, 
- poręcze, 
- oświetlenie, 
- sygnały i znaki ostrzegawcze, 
- dozorców 
- oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez InŜyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
   W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

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

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

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-
sycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III)  moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
  Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływa-
nia tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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  JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
  Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
InŜyniera. 
  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
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  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
  Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 
wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 
wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba Ŝe w Kontrakcie stwierdza się 
wyraźnie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub 
odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niŜ wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez InŜyniera. 
RóŜnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej 
na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. 
W przypadku, gdy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania 
na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we 
wcześniej wspomnianych dokumentach. 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
  Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegóło-
wych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynie-
rowi. 
  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 ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po 
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
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  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera 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 InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wyko-
nawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
  KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
  Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3. Sprzęt 
  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
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  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzia-
nym Kontraktem. 
  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
  Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
  JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Transport 
   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
   Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewi-
dzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
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 InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
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Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych których treść będzie uzgodniona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
   Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

   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, 
- 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 wykonywa-

nych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

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

nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych in-
formacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

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

lizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wy-
twarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
   Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadze-
nia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
   Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
   Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
   InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
   InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów 
i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
   Wykonawca ma obowiązek przedkładania InŜynierowi sporządzonych przez siebie recept 
do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach 
wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 
   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
6.5. Raporty z badań 
   Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
   Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
   InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
   InŜynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywać się będzie na 
podstawie wyników badań wykonanych przez niezaleŜne laboratorium reprezentujące InŜyniera. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko-
wych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
   InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych, 

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

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

   W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
   Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
   Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-
go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
   Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
   KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
   Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
   Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   D.00.00.00 

 18

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 
- 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 ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

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

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

   Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
   Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy Robót. 
(2) Rejestr Obmiarów  
   Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
   Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
(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. 
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   Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
   Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
   Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
   Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
   Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
   Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
   Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru   
   Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
   Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
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8. Odbiór robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
     a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     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 umoŜliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
   Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
   Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
   Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje InŜynier. 
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 InŜyniera. 
   Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. 
   Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
   W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
   W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywa-
nych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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   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: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST  

i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

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

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

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

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
   W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
   Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny  
   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

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

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

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

Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Szczegółowej Specy-
fikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumencie, a 
nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
 Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynie-
rowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Uwzględnienie w opracowywanym projekcie organizacji ruchu na czas budowy 
tymczasowego oznakowania poziomego materiałami cienkowarstwowymi koloru Ŝółtego. 

(c) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowania pionowego zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, które po realizacji zadania będzie stanowić własność wykonawcy. 

 Koszt Utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego 
(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i itp. 
(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.4. Roboty nieprzewidziane 
 Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie moŜna było przewidzieć na etapie 
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą 
uzgodniony z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewi-
dziane. 
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie 
Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed 
wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub 
na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te 
będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na 
roboty nieprzewidziane. 
W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
sporządzą Protokół Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy o wartość 
rezerwy na roboty nieprzewidziane. 

10.  Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
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5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,  
poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25 poz.133) 
7. Rozporządzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906) 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w związku przebudową ul. 
Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtworzeniu 
(wyznaczeniu) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym i obejmują:  
- trasy drogowej 
- sporządzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami 

granicznymi typ 36a  
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
- wyznaczenie parametrów łuku  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) pomiar wysokościowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
c) wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.3. Szkic przebiegu granic 
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z 

ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) 
i świadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z załączonym rysunkiem 
(zał. nr 1) nie rzadziej niŜ 100m. 
Warunki wykonania szkicu: 

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

2. Szkic naleŜy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3  
3. Szkic powinien zawierać: 

a. nazwę województwa, gminy, obrębu 
b. w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego ul. Droga 

Lisia.”  
c. kilometraŜ początkowy i końcowy opracowywanego odcinka 
d. szkic lokalizacji 
e. punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji 
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f. miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego 
g. linie graniczne z miarami czołowymi 
h. grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, 

nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

i. opis skrzyŜowań i rzek 
j. szczegóły sytuacyjne słuŜące do identyfikacji połoŜenia punktów granicznych 

w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego 
- krawędzie jezdni 
- oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni 
- słupki hektometrowe z opisem 
- przepusty 
- początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 
- ogrodzenia trwałe i chodniki 
- świadki punktów referencyjnych 
- pojedyncze drzewa 
- kontury leśne 
- słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się 

w odległości do 10 m od granicy pasa 
- numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich 

granic 
4. Do szkicu naleŜy dołączyć: 

- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
- mapę ewidencyjną, 
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie 

drogowym, 
- odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 

Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego naleŜy sporządzić wykaz zmian 
gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów 
dotyczących sposobu uŜytkowania (uŜytek rolny lub leśny na drodze) 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować, dla punktów utrwalanych 
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m 
 „Świadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na Ŝółto z czarnym napisem, 
wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4 prętami Ø 10 

3. Sprzęt 
  Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz 
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  
z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 
lub tachymetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
  Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. Transport 
  Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne". 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGIK  
(od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych okreś1onych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera.  
 Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
  Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  
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i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą 
do obowiązków Wykonawcy. 
5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do 
punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 
 Wykonawca powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ 
osi trasy drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
   Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów. 
  Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 Rzędne reperów roboczych naleŜy 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 wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
 w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ 
co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie moŜe być większe od 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  
w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie na1eŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
a) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów na powierzchni 

terenu (określenie granicy robót), 
b) wyznaczenie krawędzi jezdni. 
PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne 
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paliki lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m 
oraz wykopów głębszych niŜ 1 m. Odległość między palikami (wiechami) powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów i wykopów  
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne Zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
  Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy  
i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK. 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 
  Sprawdzanie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 a) oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 
 b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
 c) wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących 
wątpliwości. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w 
terenie jest kilometr wyniesionej i zastabilizowanej trasy. 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
  Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
  Płatności za 1 km (kilometr) odtworzonej (wyznaczonej) trasy i zastabilizowanego pasa 
drogowego naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie 

własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie (odcinki objęte zgłoszeniem), 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
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− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Cena opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie: 
- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, zbroszurowany 

z moŜliwością wypinania, 
- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
- mapa ewidencyjna, 
- wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 
- odbitka istniejącej mapy zasadniczej lub syt. – wys. w skali szkicu, 
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
- wykaz zmian gruntowych, 
- granica zastabilizowana znakami granicznymi i świadkami betonowymi, odległości 

między znakami nie  mogą być dłuŜsze niŜ 100 m. 

10. Przepisy związane 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 

(Rys.1)
Świadek punktu granicznego,

pomalowany na Ŝółto z czarnym napisem,

 wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 prętami  10
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ZDJĘCIE  WARSTWY  ZIEMI URODZAJNEJ 

(HUMUSU) 
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg w związku z 
przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
1.3  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu 
warstwy humusu na poboczach gruntowych, rowach, skarpach oraz pasach terenu przeznaczonego 
pod budowę wlotów dróg podporządkowanych oraz poszerzeń korony drogi  
i obejmują: 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 20 cm za pomocą spycharek z 

wywozem na odkład do późniejszego wykorzystania, 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 20 cm za pomocą spycharek z 

wywozem na odkład na odległość 10 km, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D.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 InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 

Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 
  ...... Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować: 

− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta i wywieziona na odkład staraniem Wykonawcy.  
 Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i 
prawidłowości pryzmowania. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu. 
8. Odbiór robót 

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

Ogólne ustalenia odnośnie podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. 
Płatność za 1 m2 zdjętej warstwy humusu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem  

i oceną jakości wykonywania robót. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 20 cm za pomocą spycharek z 

wywozem na odkład. 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) średniej grubości 20 cm za pomocą spycharek z 

wywozem na odkład na odległość 10 km, 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z odwiezieniem na odkład w miejsce wskazane przez Wykonawcę, 
− oznakowanie robót, 
− koszt uzyskania i utrzymania odkładu, 
− wartość nadmiaru humusu. 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze – zastąpiona normą: PN-B-06050;1999. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg w związku z przebudową ul. Droga 
Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
  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 SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych oraz 
ponownego uŜycia odzyskanych materiałów w ramach przebudowy ul. Droga Lisia: 
 

− rozebranie podbudowy z kruszywa, 
− rozebranie podbudowy z brukowca 
− rozebranie nawierzchni z tłucznia, 
− rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
− rozebranie nawierzchni z betonu, 
− rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, 
− rozebranie chodników z płyt betonowych, 
− rozebranie nawierzchni z trylinki, 
− rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
− rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej, 
− rozebranie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.-piask.: 
− rozebranie przepustów z rur betonowych,  
− rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych, 
− zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych, 
− rozebranie ścianek czołowych przepustów. 

 Uwaga: 
− pochodzące z rozbiórki: barieroporęcze, kostki kamienne i betonowe, bariery ochronne stalowe, słupki i 

podpory do znaków drogowych, tarcze i tablice znaków drogowych, słupki hektometrowe i kilometrowe 

pozostają własnością Gminy Borek Wielkopolski; po oczyszczeniu naleŜy je przetransportować do 

właściwej bazy materiałowej wskazanej przez Inwestora, 

− pozostałe materiały rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na 

składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. 

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST D.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 InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

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

3. Sprzęt 
  Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie  
i ręcznie. Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt: 

− spycharki, 
− zrywarka do nawierzchni, 
− frezarka drogowa, 
− młoty pneumatyczne, 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe, 

Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy uŜyć 
zrywaków będących na wyposaŜeniu spycharek i równiarek. 

4. Transport 
  Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg 
  Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub 
wskazanych przez InŜyniera. 

5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z brukowca, betonu i z mieszanek mineralno-
bitumicznych. 
  PowyŜsze roboty naleŜy wykonać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni  
z kostki kamiennej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu  
i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. 

5.2.3. Rozbiórka krawęŜników, obrzeŜy, chodników i znaków drogowych 
  PowyŜsze roboty naleŜy wykonać ręcznie. Ławy betonowe pod krawęŜnikami naleŜy 
rozebrać przy pomocy młotów pneumatycznych. 

5.2.4. Rozbiórka ogrodzeń, bram, furtek 
 Ogrodzenia, elementy bram oraz furtek, po zdemontowaniu, naleŜy ułoŜyć w pobliŜu 
robót i zabezpieczyć przed uszkodzeniem tak aby było moŜliwe ponowne wykorzystanie 
materiałów z rozbiórki.  
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Uwaga: 

Rozbierając: trylinkę, brukową kostkę betonową, barieroporęcze, bariery ochronne stalowe, 
słupki i podpory do znaków drogowych, tarcze i tablice znaków drogowych, słupki 
hektometrowe i kilometrowe naleŜy zachować szczególną ostroŜność – nie powodując ich 
uszkodzenia. Materiały te naleŜy oczyścić i przetransportować do Obwodu Drogowego. 

6. Kontrola jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  
w SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Kontroli podlega równieŜ prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych 
podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 
  Jednostkami obmiaru są: 
− dla nawierzchni i podbudów       –    m2, 
− dla krawęŜników, obrzeŜy, barier, ogrodzeń, przepustów   –    m, 
− dla studni, słupków i tarcz znaków drogowych, słupków hektometrowych, 
 wiat autobusowych, bram, furtek     –    szt. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00 . "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

− rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego, 
− rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5÷7 cm, 
− rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6÷8cm, 
− rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, 

� na zjazdach, 
− rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej, 
− rozebranie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.-piask.: 

� wzdłuŜ istniejących chodników, 
− rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej,  
− rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych,  
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− rozebranie bram wjazdowych,  
− rozebranie furtek,  
− rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych, 
− zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych, 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
− oczyszczenie materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztem utylizacji; kostkę betonową naleŜy wywieźć na teren właściwej bazy 
materiałowej, 

− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
− oznakowanie robót, 
− bieŜącą ocenę gruntu zalegającego w korycie pod rozebraną konstrukcją wraz  

z określeniem grupy nośności podłoŜa, 
b) dla rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy: 

- odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i ścieków wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ław, 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z 

kosztem utylizacji, 
- oznakowanie robót, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki słupków, tablic i tarcz znaków drogowych oraz słupków hektometrowych: 

− demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków, 
− odkopanie i wydobycie słupków, 
− oczyszczenie materiałów, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00  

wg PN-S-02205:1998, 
− oczyszczenie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego uŜycia, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na teren właściwej bazy materiałowej 

oraz  rozładunek, 
− oznakowanie robót, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych, oraz rozkucie  
i zerwanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i z betonu, 

− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz  

z kosztem utylizacji, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 
e) dla rozbiórki ogrodzeń, bram, furtek: 
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− demontaŜ elementów ogrodzeń, bram, furtek, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− oczyszczenie elementów ogrodzeń, bram, furtek, 
− zabezpieczenie przed uszkodzeniem, 
− oznakowanie robót, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

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

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   D.01.02.04 
 

 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

D.01.03.02 
45232000-2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE  I  PRZEBUDOWA  
KABLOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH   

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia, w 
związku przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim: 
 - zabezpieczenie linii NN rurą osłonową 
1.2. Zakres stosowania SST 
 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 SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z przebudową i zabezpieczeniem kablowych linii energetycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne ". 
Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej SST są: 

2.1. Przepusty kablowe 

NaleŜy zastosować przepusty kablowe uzgodnione z Zakładem Energetycznym. 
Wg dokumentacji projektowej przewiduje się: 
- dla kabli enN i SN: rurę dwudzielną odpowiednio Arota PS-110 lub PS-160, na kablach 

istniejących oraz SRS-110 lub SRS-160, dla kabli projektowanych i jako rurę dodatkową, 
2.2. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCW koloru niebieskiego i czerwonego o grubości 0.4 ÷ 0.6 
mm wg BN-68/6353-03, stosowana jako ochrona kabli ziemnych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Folię układać na warstwie piasku 25 cm nad kablami. 

2.3. Kable 

Przy przebudowie istniejących linii kablowych oraz budowie nowych, naleŜy stosować kable zgodnie z 
dokumentacją i uzgodnione z Zakładem Energetycznym. 
Wg dokumentacji projektowej przewiduje się zabezpieczenie kabli istniejących enN i SN. 
wg PN-E-90301:1976. 

2.4. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
3. Sprzęt 
3.1. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robót. 
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3.2. Roboty ziemne wykonywane w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych winny być 
wykonywane wyłącznie ręcznie. 
4. Transport 
 Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.  
Dla materiałów długich naleŜy stosować przyczepy dłuŜycowe, a materiały wysokie naleŜy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem.  
Bębny z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna.  

Unikać transportu kabli w temperaturze niŜszej od -15oC. 
 W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych naleŜy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeŜonych przez producenta. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe naleŜy wykonywać z rur stalowych lub z PCV o średnicy wewnętrznej nie 
mniejszej niŜ 100mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyŜej 1 kV. 
Przepusty kablowe naleŜy układać w miejscach gdzie kabel naraŜony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułoŜony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 
jednoŜyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia 
przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury 
powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi 
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi, MoŜe być zwiększona, 
gdyŜ powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyŜowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być 
wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umoŜliwienia 
ułoŜenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. 
Miejsce wprowadzenia kabli do rur, powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurkami 
lub pakułami, uniemoŜliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrz wody i przed ich zamuleniem. 
 
5.3. Uwagi ogólne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zwróci się z wyprzedzeniem do Zakładu Energetycznego i 
zainteresowanych Instytucji, w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac  
i otrzymanie nadzoru technicznego. 
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren, zgodnie z Instrukcją o prowadzeniu robót przy drogach 
publicznych. 
Projektowane urządzenia i linie budować w pasie drogowym. 
Przebieg istniejących linii kablowych opiera się na planach geodezyjnych, dlatego dokładny przebieg 
tych linii oraz lokalizację urządzeń obcych, naleŜy określić na podstawie próbnych przekopów. Roboty 
ziemne w pobliŜu istniejących urządzeń obcych wykonywać wyłącznie ręcznie, a w koniecznych 
przypadkach w obecności UŜytkownika.  
 
6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

- sprawdzenie kabli po ułoŜeniu, przed zasypaniem,  
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1m przebudowywanych lub zabezpieczonych kablowych linii 
energetycznych.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za 1m przebudowanej lub zabezpieczonej kablowej linii energetycznej, przyjmować zgodnie 
z obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać zabezpieczenie i przebudowę kablowych linii 
energetycznych, w ramach których naleŜy wykonać: 
-  zabezpieczenie linii NN rurą osłonową 
 
 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

  -wyznaczenie robót w terenie, 
  -dostarczenie materiałów, 
  -wykopy rowów kablowych, 
  -wykonanie przepustów pod jezdniami, 
  -zabezpieczenie przepustami dwudzielnymi kabli istniejących, 
  -uszczelnienie przepustów przed zamuleniem, 
 
  -zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 
  -załadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu, 
  -montaŜ instalacji przeciwporaŜeniowej, 
  -układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową, 
  -wykonanie pomiarów geodezyjnych i badań elektrycznych, 
  -uporządkowanie miejsc prowadzenia robót i ewentualna naprawa nawierzchni, 
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10. Przepisy związane 
 
 
 
 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
 Projektowanie i budowa. 
 

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 
60kV. Ogólne wymagania i badania. 

 
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV.  
Ogólne wymagania i badania. 

 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 
BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. 
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i Ŝył (analogia). 

 
  BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 
 
  Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 

 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Dz. Ustaw 81 z dnia 26.11.1990 r. 

 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 



 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
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PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  
I NAPOWIETRZNYCH  LINII 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 



 
 
 
 
 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                                                                     D.01.03.04. 

 53

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
przebudowy kablowych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych w związku z przebudową ul. 
Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

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 SST 

1.3.1. Zakres dotyczy robót związanych z zabezpieczeniem kanalizacji kablowej, linii kablowych i przepustów dla 
istniejących linii kablowych będących własności: 

 1.3.1.1 Telekomunikacji Polskiej S.A.: 

b) zabezpieczenie istniejących kabli rurami A110PS, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, a takŜe za 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 
Materiałami niezbędnymi i stosowanymi przy przebudowie kablowych linii teletechnicznych własności Telekomunikacji 
Polskiej S.A. są zgodne z normami ZN-96/TP S.A.:  

• rury osłonowe dwudzielne firmy AROT: A 110 PS i A 120 PS, 

Materiały do przebudowy i budowy linii kablowych telekomunikacyjnych nabywane są przez 
Wykonawcę u wytwórców. KaŜdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego 
wykonania z odpowiednimi normami Telekomunikacji Polskiej S.A. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt uŜyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację 
InŜyniera, aby nie spowodował uszczerbku na jakości wykonywanych robót, jak i czynności 
pomocniczych, załadunku i rozładunku, a takŜe transportu. 

3.2. Przy wykonywaniu robót w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych, naleŜy wszelkie prace 
ziemne wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu wykopów poprzecznych  
– lokalizujących. 

4. Transport 

Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów wymienionych w pkt. 2. 
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5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Wykonanie zabezpieczeń kabli i kanalizacji, przedłuŜenie przepustów – nałoŜenie rur dwudzielnych; 

Przysypanie kabli piaskiem, ułoŜenie folii ochronnej pomarańczowej i zasypanie rowu; 

Przy robotach demontaŜowych Wykonawca ma obowiązek takiego przeprowadzenia 
demontaŜu materiałów, by nie uległy one zniszczeniu. Materiały zdemontowane naleŜy 
dostarczyć bezpłatnie do uŜytkownika. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
6.1. Zasady wykonania kontroli robót 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania InŜynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Projektem Technicznym oraz wymaganiami SST. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜynierowi. Wykonawca 
powiadamia InŜyniera pisemnie o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej 
akceptacji odbioru przez InŜyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności 
przedstawicieli Obszaru Telekomunikacji i uzyskać akceptację tej instytucji. 

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegają sprawdzeniu : 

a) tras kablowych 
b) skrzyŜowań i zbliŜeń kabli ziemnych 
c) ochrony powłoki kabli 
d) szczelności powłoki 
e) zabezpieczenia przed korozją 
Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, jeŜeli sprawdzenia i pomiary z rozdz.6. dały dodatni wynik. 
Przy ocenie ujemnej, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do 
odbioru. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m zamontowanych kabli, rur osłonowych, przepustów kablowych itp.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o Dokumentację Projektową SST i dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 
 

8. Odbiór robót 
Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty : 

a) aktualną powykonawczą dokumentację projektową 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 
c) protokoły z dokonanych pomiarów 
d) protokół odbioru robót zanikających 
e) protokół odbioru spisany z UŜytkownikiem urządzeń telekomunikacyjnych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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9. Podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

Płatność za jednostkę obmiarową naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 

Zgodnie z Projektem Technicznym naleŜy wykonać prace opisane w punkcie 1.3.1. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów i narzędzi na stanowisko, 
- wykonanie zabezpieczenia kanalizacji lub kabli. 

 

10. Przepisy związane i standardy 

- Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami. 

Zarządzenie nr 46/96 Prezesa Zarządu TPSA z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do 
stosowania zbioru Norm Zakładowych TPSA, dotyczących kablowych linii światłowodowych  
i symetrycznych (z Ŝyłami miedzianymi) sieci miejscowych: 
 

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-76/3238-13 Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania bloków betonowych. 
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z 

zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. 
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Ŝelbetowa. 
PN-77/E-05030/00 
     i 01 

Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych 
części podziemnych. 

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej o powłoce 

ołowianej nieopancerzone i opancerzone 
PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji polietylenowej z 

zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną polietylenową ,lub polwinitową. 
PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. 

Ogólne wymagania i badania. 
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Normy zakładowe TP S.A. 

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne. Załącznik nr 1. 

ZN-96/TP S.A.-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 
badania. Załącznik nr 2 

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 3 
ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 4. 
ZN-96/TP S.A.-007 Złącza światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 5. 
ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 6. 
ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 7. 

ZN-96/TP S.A.-010 
Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej 
i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Załącznik nr 8. 

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. Załącznik nr 9. 
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10. 
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 11. 
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Załącznik nr 12. 
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Załącznik nr 13. 
ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 14. 
ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zał. nr 15. 

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 16. 
ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18. 
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19. 
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 20. 
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 21. 
ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 22. 
ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 23. 
ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 24. 
ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Ŝyłach metalowych. Ogólne wymagania 

techniczne. Załącznik nr 25. 
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 26. 
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 

Wymagania i badania. Załącznik nr 27. 
ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki Ŝył. Wymagania i badania. Załącznik nr 28. 
ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 29. 
ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 30. 
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 31. 
ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 32. 
ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i siec przyłączeniowa. Wymagania i badania. Załącznik nr 33. 
ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetęŜeniami (ochronniki). 

Wymagania i badania. Załącznik nr 34. 
ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekom.. Wymagania i badania. Załącznik nr 35. 
ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Załącznik nr 36. 
ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania. 

Załącznik nr 37. 
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w związku z przebudową ul. 
Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
  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 SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
wykopów w gruntach kat. I-III i obejmują: 

- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-III z transportem urobku 
samochodem samowyładowczym na odkład na odległość 6÷15 km. 

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  
i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie  

i mechanicznie i przy uŜyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, 
zaakceptowanego przez InŜyniera i podanego w SST D.02.03.01. 

4. Transport 
  Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu 
(samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. Wykonanie robót 

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

5.2. Warunki ogólne 
  Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie 
ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.01.02.02 po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.3. Wykonanie wykopów 

5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
  Wartości dopuszczalnych odchyleń rzędnych koryta gruntowego w stosunku do rzędnych 
projektowych: -2 cm, +0 cm (wg Rozporządzenia MTiGM Dz. U. Nr 43 z 1999 r.). 
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Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ  
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm. Szerokość rowów nie 
powinna róŜnić się od projektowanych więcej niŜ o 5 cm. Głębokość dna rowów nie moŜe 
dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%.  

5.4. Odwodnienie wykopów 
  Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności w wykopach 
A. Wskaźnik zagęszczenia Is 

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

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

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla drogi 

KR 1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

0,97 

 

 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 1. 

B. Wtórny moduł odkształcenia (E2)  

- drogi kategorii ruchu KR2 E2 ≥ 100 MPa, 
 Wtórny moduł odkształcenia (E2) naleŜy oznaczyć przy wtórnym (drugim) obciąŜeniu 
płytą o średnicy ≥ 30 cm zgodnie z normą BN-64/8931-02. Badanie naleŜy przeprowadzić w 
zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wartość modułu E2 naleŜy wyznaczyć dla przyrostu obciąŜenia 
od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru: 

                       E2 = D
s

p

∆
∆

4
3

 

    w którym: 
    D – średnica płyty, mm; 
    ∆p – przyrosty obciąŜenia, MPa; 
    ∆s – przyrost odkształcenia, mm. 
 

 Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego odkształcenia E2 powinna być 
zgodna z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”  
i powinna wynosić dla podłoŜa w wykopach – nie mniej niŜ 2 pomiary w przekroju 
poprzecznym (w zaleŜności od szerokości korony robót ziemnych), co 50 m lub zgodnie  
z tabelą 6.2 pkt. 8. Badanie sprawdzające laboratorium InŜyniera co najmniej raz na co piąte 
badanie Wykonawcy. JeŜeli grunty rodzime w podłoŜu wykonanego wykopu nie mają 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to 
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przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni, podłoŜe naleŜy dogęścić. JeŜeli wymagane 
zagęszczenie nie moŜe być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, 
to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia nośności gruntu podłoŜa, zgodnie z zaleceniami 
InŜyniera, uzyskując wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia. 

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

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
  Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  
i wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania 
nie przekracza tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach. 
Zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w pkt. 5.5. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

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

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 
Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

5 Pomiar równości skarp 

6 
Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu ziemnego 

Rzędne osi podłuŜnej jezdni i krawędzi sprawdza się co 20 m, a na 
odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem 

7 
Pomiar spadku podłuŜnego 
powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej strefy korpusu lecz nie 
rzadziej niŜ w trzech punktach na kaŜde 1000 m2  

7. Obmiar robót 
  Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej  
i pomiaru w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

8.1. Odbioru robot naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
Płatność za m3 wykonanego wykopu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-III z transportem urobku 
samochodem samowyładowczym na odkład na odległość 6÷15 km. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne wykonanie wykopów,  
- ręczne wykonanie wykopów przy przepustach, 
- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia, 
- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 
- plantowanie powierzchni skarp wykopu, 
- profilowanie dna wykopu i rowów 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- dogęszczenie i ulepszenie podłoŜa, 
- transport urobku. 

10. Przepisy związane 
 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978 
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy wykonaniu nasypów w związku z przebudową ul. Droga Lisia 
w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 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 SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nasypów na drodze gminnej klasy L (KR1): 

 - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-III z zakupem i transportem gruntu na 
odległość 6-15 km z formowaniem i zagęszczaniem, 

 - plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wysokość nasypu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu. 
 
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem 

prowadzonych Robót drogowych. 

1.4.3 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa 
prowadzonych Robót drogowych 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona według wzoru: 

ds

d
sI

ρ
ρ

=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3),  

wg BN-8931-12:1977 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, słuŜąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-8931-
12:1977 (Mg/m3). 

 
1.4.5. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca 
zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru: 

U= d60/d10 

 

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

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 
 
  Do wykonania nasypów naleŜy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania 
zawarte w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Akceptacja powinna następować na bieŜąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na 
podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w 
niniejszej SST. 
  W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeŜeń dotyczących technologii i dopuszczonych 
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w PN-S-02205 (tablica 2). 
  Wartość wskaźnika róŜnoziarnistości "U" gruntów uŜytych do budowy dolnych warstw 
nasypów powinna być większa od 3. 

Przydatne na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m są grunty o: 
- uziarnieniu odpowiadającym wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111,  

PN-B-11113, 
- wskaźniku róŜnoziarnistości > 5, 
- wskaźniku piaskowym > 35, 
- wodoprzepuszczalności K > 8 m /dobę. 

 
2.2. Grunt z dokopu kategorii I lub II - spełniający wymagania PN-S-02205:1998. 
 
Przydatność materiałów na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy 
określić po wykonaniu następujących badań: 

- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-EN 13043/2004 
- wskaźnik róŜnoziarnistości > 5, 
- wskaźnik piaskowy > 35, 
- wodoprzepuszczalność K > 8 m /dobę. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej  
z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy 
określić następujące właściwości: 

- skład granulometryczny według PN-B-04481:1988, 
- zawartość części organicznych według PN-B-04481:1988, 
- wilgotność naturalną według PN-B-04481:1988, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego 

wg PN-B-04481:1988, 
- granicę płynności według PN-B-04481:1988, 
- kapilarność bierną według PN-B-04493:1966, 
- wskaźnik piaskowy według BN-64/8931-01:1964. 

2.3. Źródła pozyskiwania materiałów 
  Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki 
badań jakości w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację InŜyniera. 
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Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla 
kaŜdego oddzielnego miejsca wbudowania. 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego 
 W tablicy 1 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatności 
maszyn 

niespoiste: piaski, Ŝwiry, pospółki 
grubość warstwy 

[ m ] 
liczba przejść 

n *** 
Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 

4 do 8 

3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 6) 

Ubijaki o masie od 
1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 do 
10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 uderzeń w punkt   

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo cięŜkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
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3.4. UŜyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zostać 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. Transport 
4.1. Grunt na nasypy z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu  
- samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółowe warunki wykonania nasypów podano w Opisie Technicznym Dokumentacji 
Projektowej. 
5.2. Dostawy materiału na nasypy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 
z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 
kontrolnych. 
 Wyniki tych badań naleŜy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie  
z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości naleŜy jednoznacznie 
określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej 
zaaprobowane przez InŜyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw 
materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 

5.3. Zakres wykonywanych robót 

5.3.1. Warunki ogólne 
 
 Wykonywanie nasypów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie  
ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.01.02.02. po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z "Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.  
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 0,97. 

5.3.2. Wykonanie nasypów 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 
- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z róŜnorodnych gruntów wykonać 

przy pomocy stopni wg punktu 5.3.2.2, 
- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału  

o własnościach określonych w punkcie 2.2, 
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 
- nasypy naleŜy wykonać metodą warstwową, 
- nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od 

rodzaju gruntu i sprzętu uŜytego do zagęszczania, 
- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 
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- grunty o róŜnych właściwościach naleŜy układać w oddzielnych warstwach, 
- grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste  

w górne, 
- warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 
- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się 

wody. 

5.3.2.1 Wykonanie nasypów nad przepustami 
 Nasypy w obrębie przepustów naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu  
z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 
przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania 
nasypu w obrębie przekopu naleŜy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym  
z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym 
czasie. 

5.3.2.2. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 
do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym 
z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 

5.3.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów 
Szerokość korony drogi nie powinna róŜnić się od szerokości projektowanej, więcej niŜ  
o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp nasypów nie moŜe się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ  
o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna róŜnić się od projektowanych, więcej niŜ o 5 cm. 
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 

5.3.4. Zagęszczanie gruntów 
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach i nośności. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-8931-12:1977, 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy poniŜej. 

Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 

kategoria ruchu KR 1 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych: – 1,2 m 

1,00 

Warstwa nasypu od powierzchni 
robot ziemnych poniŜej: – 1,2 m 0,97 

 
b) wtórny moduł odkształcenia (E2)  

Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoŜa nasypów naleŜy stosować jako kryterium 
zastępcze metody obciąŜeń płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne albo inne 
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metody zaakceptowane przez InŜyniera. 
 W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyŜszych wymagań 
naleŜy usunąć grunt do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp 
naleŜy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei 
zagęszczonymi zgodnie z tabelą. 
 
 Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wtórny moduł odkształcenia w zaleŜności od kategorii ruchu wynosi: 
 -  dla  KR1 E2 ≥100 MPa 
 

JeŜeli nie moŜna będzie uzyskać 100 MPa, to naleŜy górną warstwę stabilizować 
spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a InŜynier ją zatwierdzi. Koszt 
ulepszenia podłoŜa poniesie wykonawca 
 
Zagęszczenie naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 

5.3.5. Wykonanie zagęszczenia gruntów 
 
a) Wilgotność zagęszczanego gruntu. 
 Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliŜona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, naleŜy określić laboratoryjnie  
wg PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych   ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  −2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych +2 %,  −4 % 

b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny 
zagęszczającej, naleŜy określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyn – 
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d) 
Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi 
nasypu w kierunku osi drogi, aŜ do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
c) Równomierność zagęszczania. 
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu naleŜy: 

- rozścielać grunt warstwami poziomymi, 
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

d) Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 
czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m kaŜde. Poszczególne  warstwy układanego 
gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się  
w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 
równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.5. a). Grunt ułoŜony na poletku według 
podanej wyŜej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny 
naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 
terenowych). 
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których  
co najmniej 2 powinny umoŜliwi ć ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. 
Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi  
w punkcie 5.3.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz 
grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.3.6. Ukop i dokop 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane przez InŜyniera. JeŜeli miejsce to 
zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu 
powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 
Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

- Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek  
i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody  
na piśmie przez InŜyniera. Głębokość na jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego 
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i 
opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było 
konieczne i zostało potwierdzone przez InŜyniera. 
Dno ukopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody.  
O ile to konieczne, ukop (dokop) naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. 

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

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez InŜyniera na 
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych  
  Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.3.1. 
 
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy takŜe następujących prac: 
 
a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian, 
b) skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p. 5.3.2.2, 
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c) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoŜa pod nasyp zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p. 5.3.1. 

6.2.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy  
  Kontynuacja badań nowych dostaw nie rzadziej niŜ co 500 ton. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów  
  Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w 
punktach 5.3.2, 5.3.3 oraz 5.3.4. 
Sprawdzenie to powinno następować, co 50 m. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  
 
  Laboratorium InŜyniera zbada wskaźnik zagęszczenia podłoŜa w nasypach dla kaŜdej 
warstwy zgodnie z pkt. 5.3.1. i 5.3.4, oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy  
w przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla korpusu  
z PN–S-02205:1998 wg pkt. 3.2.11. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-8931-12:1977,  
a oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205 
 
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

E1= (3*∆p/4*∆s)*D 
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D 

gdzie: 
E1   - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 
E2   - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 
∆p   - róŜnica nacisków w pierwszym cyklu obciąŜania [MPa], 
∆p2  - róŜnica nacisków w drugim cyklu obciąŜania [MPa], 
∆s   - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków ∆p [mm], 
∆s2  - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków ∆p2 [mm], 
D   - średnica płyty [mm]. 

 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy uŜyciu płyty  
o średnicy 30 cm nie powinien przekraczać 2.2. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.4. Badania w czasie odbioru nasypów 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

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

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 
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4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłuŜnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 

 
6.4.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
 
  Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 a) oznaczeń laboratoryjnych, 
 b) dziennika budowy, 
 c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 
 d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 
 
  Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 m  
i poziomicy, w odstępach co 100 m na prostych oraz na łukach w charakterystycznych 
punktach, a takŜe w miejscach, które budzą wątpliwości. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą 
przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.3. 
6.4.4. Sprawdzenie spadków podłuŜnych trasy 
 
 Kontrolę spadków podłuŜnych naleŜy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 
korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ: 

- dla podłoŜa nawierzchni  –2 cm, +0 cm, 
- rzędne profilu dna rowu  –3 cm, +1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności 
 
  Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.2.4. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wartości wskaźników zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą 
warunki podane w pkt 5.3.4.a. i b. 

6.4.6. Sprawdzenie skarp 
  Sprawdzenie wykonania skarp naleŜy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  
z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano  
w punkcie 5.3.3. 
7. Obmiar robót 
 
  Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu - na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
Ogólne wymaganie dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-02.00.01. pkt. 9 
Płatność za m3 wykonanego nasypu wraz z plantowaniem powierzchni skarp i poboczy oraz 
schodkowaniem naleŜy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, 
oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

− nasypy mechanicznie z gruntu kat. I-III z zakupem i transportem gruntu  
z formowaniem i zagęszczaniem na 

− plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- pozyskanie (zakup) gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 
transportowe, 

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wykonanie schodkowania skarp istniejącego nasypu, 
- wykonanie nasypu warstwami, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 
- formowanie nasypu do wymaganego profilu, 
- plantowanie skarp i poboczy, 
- profilowanie powierzchni poboczy nasypu, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
- ulepszenie podłoŜa 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13043/2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą. 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. 
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów kanalizacji deszczowej w związku przebudową ul. Droga Lisia w Borku 
Wielkopolskim.  
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania  kanalizacji deszczowej wg poniŜszego zakresu: 
 
− Kanały deszczowe wykonane z rur kielichowych betonowych - WIPRO  DZ 400 mm, 
− przykanaliki z rur PCV φ 200 mm, 
− studzienki ściekowe, 
− studnie rewizyjne φ 1000 mm. 
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 
 
1.4.2. Studzienka ściekowa - urządzenie di odbioru ścieków opadowych spływających z nawierzchni do kanału 

lub innego odbiornika. 
 
1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią chłonną  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Rury kanałowe 
 

Kielichowe betonowe rury - WIPRO produkowane według normy PN-EN 1916:2005 -beton C45/55 
Do zakupionych rur kanałowych zewnętrznych powinny być dołączone deklaracje zgodności na dostarczone 
materiały, wyprodukowane zgodnie z aprobatą techniczną. 
2.3. Przykanaliki 
 
Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwuściennych z polipropylenu φ 200 mm, łączonych za pomocą 
uszczelek i nasówek. Rury spełniające wymagania PN -EN-1852-1. 
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2.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane 
2.4.1 PodłoŜe 

Podbeton C 8/10 (B-10) ,gr.10cm 

2.4.2 Część dolna-dno 

Monolityczny prefabrykat z Ŝelbetową płytą denną , wypełnieniem betonowym, wyprofilowaną kinetą 
beton C 35/45 (B45). 

2.4.3. Komin włazowy 

Kręgi betonowe o średnicy 1200mm odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 o wysokości 250mm , 
500mm .1000mm. 
Kręgi łączone na uszczelki gumowe. 
ZwęŜka z wyprowadzeniem pod właz Ŝeliwny 

2.4.4. Stopnie złazowe 

Montowane fabrycznie w kręgach betonowych. 
Stopnie złazowe wykonane z Ŝeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym wg.PN-64/H-74086. 

2.4.5. Włazy kanałowe 

Na studzienkach kanalizacyjnych zastosować włazy kanałowe kl.B125 z wypełnieniem 
betonowym, odpowiadających wymaganiom PN-EN 124. 

2.5. Studzienki ściekowe 

2.5.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080- 04. 

2.5.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm 
lub 100 cm, z betonu klasy C35/45 –(B-45). 

2.5.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 20/25 –(B- 25) zbrojonego stalą StOS. 

2.5.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 15 cm i być wykonane z betonu 

wibrowanego klasy C 20/25- (B- 25) zbrojonego stalą StOS. 

2.5.5. Płyty fundamentowe 

Płyty fundamentowe powinny posiadać grubość 10 cm i być wykonane z betonu klasy C8/10 

(B- 10). 

2.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moŜe być wykonana z gruntu piaszczystego lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712. 

2.7. Beton 

Beton hydrotechniczny C 25/30 (B-30) i C 35-45 (B-45) powinien odpowiadać wymaganiom 

BN-62/6738-03. 

2.8. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
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2.9. Składowanie materiałów 
 
2.9.1. Rury PVC 
 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych, temperatura nie wyŜsza niŜ 40oC i opadami atmosferycznymi. 
DłuŜsze składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym lub 
zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzenie. 
Rury o róŜnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to moŜliwe, rury o grubszej ściance powinny się znajdować na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 
moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 
i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków 
ostroŜności. 
 
2.10.2. Kręgi 
 
Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umoŜliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.10.3. Wpusty Ŝeliwne  
 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości 
maksymalnej 1,5 m. 
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących 
moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
 
2.10.4. Kruszywo 
 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie  jego składowania i poboru. Kruszywo tj. pospółkę i piasek do 
zapraw naleŜy składować w pryzmach. 
 
2.5.5. Inne materiały 
 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy składować 
w magazynie zamkniętym. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  
następującego sprzętu: 
− koparka podsiębierna  o pojemności 0,25 m3, 
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− Ŝuraw samochodowy, 
− ubijak spalinowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− betoniarka, 
− pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością korzystania z  
następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy, 
- przyczepa skrzyniowa. 
PrzewoŜone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wytyczenie w terenie 

Przed przystąpieniem do budowy elementów kanalizacji odwadniającej, Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego punkty stałe i charakterystyczne konieczne do wytyczenia kolektora oraz przykanalików 
wraz z lokalizacją studzienek ściekowych. Podstawę wytyczenia osi kolektora oraz przykanalików w terenie 
stanowi Dokumentacja Projektowa. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

W miejscach robót, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy  prowizorycznie 
odgrodzić od strony ruchu (a na noc naleŜy dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi). 

 
5.4. Roboty ziemne 
 
Wykopy pod kanalizację naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050. 
 
5.5. Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości 15cm. PodłoŜe zagęścić warstwami do 
95% zgodnie z normą BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
W podsypce konieczne jest wykonanie wgłębień pod kielichy rur. 

5.6. Fundament  
 
Fundament pod studzienki naleŜy wykonać z betonu z B 25, na zagęszczonym podłoŜu w wykonanym wykopie. 
 
5.7. Roboty montaŜowe 
 
Wykonanie i odbiór rur kanałowych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735”Kanalizacja,Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.. 
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłoŜu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem 
na łoŜysko nośne rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. MontaŜu rur dokonywać ręcznie. 



D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa                  

81 

 

Przed przystąpieniem do montaŜu połączenia kielichowego naleŜy koniec bosy posmarować cienko środkiem 
antyadhezyjnym np. talkiem lub innym środkiem poślizgowym na bazie silikonu lub mydła. 
Wprowadzenie bosego końca rury do kielicha , moŜe być wykonane przy pomocy specjalnego urządzenia 
wciskowego, względnie przy zastosowaniu ręcznej dźwigni. 

5.8. Wykonanie studzienki ściekowej 

Studzienki kanalizacyjne na trasie kanału lokalizować w miejscach zgodnych z projektem budowlanym. 
Studzienki naleŜy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podkładzie wykonanym z betonu C 
8/10 (B-10) gr. 10cm. 
Poszczególne elementy studzienki montować przy uŜyciu materiałów wymienionych w pkt. 3.2 przedmiotowej 
specyfikacji. 
Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. 

5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 
0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
robót. 
 
6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów naleŜy przeprowadzić za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową. Miejsca 
sprawdzenia wymiarów, w zaleŜności od kształtu elementów są następujące: 
- długość, 
- średnica wewnętrzna, 
- grubość ścianki. 
6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; naleŜy wykonać oględziny powierzchni, elementów w celu 
stwierdzenia czy elementy nie posiadają uszkodzeń. Badanie uszkodzeń na powierzchni i krawędzi 
elementów naleŜy przeprowadzić przez oględziny i pomiary wykonane za pomocą przymiaru stalowego 
z podziałką milimetrową z dokładnością do 1 mm. 
6.4. Szczegółowa kontrola jakości poszczególnych elementów 
Sprawdzeniu jakości podlegają następujące elementy, wykonane wg postanowień Dokumentacji 
Projektowej: 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 
piasku, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenia zgodności trasy kanału z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałów, 
- sprawdzenia wskaźników zagęszczenia zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
- prawidłowości montaŜu osadników wód deszczowych sprawdzenie zgodności 

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarów 
 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu naleŜy przeprowadzić, uwzględniając dopuszczalną 
odchyłkę: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu ± 5 cm. 
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− odchylenie wymiarów w planie  ± 10 cm, 
− długość przykanalika z dokładnością ± 10 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są: 

− 1 (m) dla przykanalików, kolektorów 
− 1 (szt.) dla studzienek ściekowych i studni rewizyjnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-   oznakowanie robót, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

- zakup i transport materiałów, 
- wykonanie wykopu, 
- odwodnienie wykopu, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- zakup i dostarczenie materiału na podsypkę, 
-  wykonanie podsypki pod przykanaliki i kanały , 
-     montaŜ kanałów (z docięciem), 
-     montaŜ przykanalików (z docięciem), 

 - wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty, 
 - wykonanie studzienek ściekowych i rewizyjnych 
 - zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiałów, 
 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
 - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe. 
2. PN-83/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
3. PN-88/H-74080/01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
4. PN-72/H-83104 Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obróbkę   

  skrawania i odchyłki masy. 
5. PN-82/H-9321  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
6. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i   

    badania przy odbiorze. 
7. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy   

    odbiorze. 
8. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
9. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10.2. Inne dokumenty 
1.  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez “Transprojekt”  Warszawa”  

2.  Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wrocław 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem  
i zagęszczeniem podłoŜa w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
  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 SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu profilowania i zagęszczania podłoŜa na odcinkach nowoprojektowanej 
konstrukcji nawierzchni i obejmują: 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa  
w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 21 – 30 cm, 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa  
w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 31 – 40 cm, 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa  
w gruntach kat. I-III głębokość koryta ponad 40 cm, 

Uwaga: 
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w SST D.02.01.01. 

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.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 InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
  Nie występują. 

3. Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki  
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoŜa. 

4. Transport 
   Nie występuje. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 
  Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania  
i zagęszczenia podłoŜa i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie 
za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Profilowanie podłoŜa 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyŜsze 
niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
w p.5.2.5. 
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego 
powierzchnię naleŜy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

5.2.3. Zagęszczanie podłoŜa 
  Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano  
w tablicy p.5.2.5. 

Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niŜ (wg PN-S-02205: 1998): 

• w gruntach niespoistych ±2,0%, 

• w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 
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Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch KR 1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych lub terenu 

0,97 

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
  W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 

Lp Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie 

1. 
Szerokość, głębokość i 
połoŜenie koryta 

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

2. 
Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 

jw. 

3. 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu - badanie wskaźnika 
zagęszczenia 

2 600 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny  
i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego  
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł 
odkształcenia powinien wynosić 100 dla kategorii ruchu KR1 i KR2 oraz 120 dla KR3. 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm jak  
w PN-S-02205: 1998 str. 13 rys.4. 
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Badania płytą 30 cm wykonanego koryta gruntowego naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ  

1 raz na 3000 m2. 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa  

6.2.1. Zagęszczenie podłoŜa 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6.1. 

6.2.2. Cechy geometryczne 

6.2.2.1. Równość 
  Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 
1 km. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
  Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej  
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu kaŜdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu kaŜdego 
łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
±0.5%. 

6.2.2.3. Głębokość i rzędne dna  
  Głębokość profilowania i rzędne naleŜy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm 
i -2 cm. 

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

6.2.2.5. Szerokość profilowania 
  Szerokość profilowania naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość profilowania nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm 
oraz 
-5 cm. 

6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
  Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 
  Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego profilowania podłoŜa 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Płatność za m2 wykonanego profilowania i zagęszczenia podłoŜa zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości robót przyjmować na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa  
w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 21 – 30 cm, 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa  
w gruntach kat. I-III, głębokość koryta 31 – 40 cm, 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoŜa  
w gruntach kat. I-III głębokość koryta ponad 40 cm 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
- oznakowanie robót, 
- dogęszczenie i ulepszenie podłoŜa. 

10. Przepisy związane 
 
PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i określenia. 
 
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenia, modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  

i lotniskowych. 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą. 
 
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni 

podatnych. 
 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
   Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru warstwy mrozoochronnej w związku z przebudową ul. Droga 
Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
   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 SST 
   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu warstwy mrozoochronnej i obejmują: 

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego o CBR min. 25 - grubość 
warstwy 15 cm –pod chodników. 

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku gruboziarnistego o CBR min. 25 - grubość 
warstwy 20cm –zatoka postojowa 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych jest piasek 
gruboziarnisty lub pospółka o CBR min. 25. 
2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną 
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d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną 
  Kruszywa stosowane do wykonywania warstw mrozoochronnych powinny spełniać 

wymagania normy  
PN-EN 13043/2004 [3], dla klasy I i II. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

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

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.01.01 
„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 

Warstwy mrozoochronne powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi  
i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
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Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [6]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w mrozoochronną 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [4]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie  
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 

Na polecenie InŜyniera naleŜy wykonac odcinek próbny. Co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, 

jakie będą stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

InŜyniera. 
5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę 
robót. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
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Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny 
posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy mrozoochronnej podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne 

wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
 +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłuŜne warstwy mrozoochronnej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. 

Nierówności poprzeczne warstwy mrozoochronnej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej  
z tolerancją +1 cm, -2 cm. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                                      D.04.02.02 

 105

JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoochronnej, określony wg BN-77/8931-12 
[6] nie powinien być mniejszy od 1. 

JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [4], nie powinna być większa od 
2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy 
mrozoochronnej.  
8. Oodbiór robót 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
   Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

− warstwę mrozoochronną z piasku gruboziarnistego o CBR min. 25, grubości 15 cm. 
Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej z pospółki obejmuje: 

− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− zakup, dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału  

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, 
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− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 

10. Przepisy związane 
 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-EN 13043/ 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  
i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
  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 SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu  
i skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

− oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

− oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

− skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

− skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i SST D.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 InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj materiału 
  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej 
Specyfikacji są: 
– szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1 – do 

skropienia warstw bitumicznych. NaleŜy stosować emulsję K1-60. Liczba 60 oznacza 
przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

− średniorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K2 – do 
skropienia warstw niebitumicznych. 

 
Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełniać 
wymagania podane w poniŜszej tablicy. 

 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badanie właściwości 
Szybko-

rozpadowej 
Średnio-

rozpadowej 
Metoda badań  

wg Zeszytu IBDiM 
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 K1-60 K2 

Zawartość lepiszcza, % 58-62 50-70 punkt 5.2 

Lepkość BTA ∅ 4 mm, s - < 15 Punkt 5.5 

Lepkość wg Englera, UE 3-15 >3 punkt 5.4 

Jednorodność, %   0,63 mm <0,10 <0,10 punkt 5.6 

Jednorodność, %   0,16 mm <0,25 <0,25 punkt 5.6 

Sedymentacja, % <=5.0 <=5,0 punkt 5.8 

Przyczepność do kruszywa, % >=85 >=85 punkt 5.9 

Indeks rozpadu, g/100g <90 80-130 punkt 5.10 

 
Metody badań podane w punktach j.w. opisane są w Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie  
Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Warszawa 1999 pt. "Warunki 
techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99". 

2.2. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
  Skropienie warstw niebitumicznych – w ilości 0,8 kg/m2. 
Skropienie warstw bitumicznych – w ilości 0,5 kg/m2. 

Tablica: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
z asfaltu upłynnionego 

  
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

Tablica: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
z asfaltu upłynnionego na połączeniach międzywarstwowych 

  
Lp. 

  
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 

 

2.3. Składowanie lepiszczy 
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego 
jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 
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magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy 
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej 
powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 

3. Sprzęt 

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych - zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych - pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do 
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy; druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania; zaleca się 
uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające, 

− spręŜarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 
powinna być wyposaŜona 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 moŜliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 

4. Transport 

  Emulsję na budowę naleŜy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być 
podzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda 
powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterna uŜywana do transportu 
emulsji nie moŜe być uŜywana do przewozu innych lepiszczy. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni 
ładunkowej powinny być ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 
miejscach trudno dostępnych na1eŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na 
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza. 

5.2.2. Skropienie powierzchni 
  Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, za wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia moŜe być wilgotna. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek,  
a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny  
dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności  
od rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

 - 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 kg/m2 emulsji, 
 - 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m2 emulsji. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości 
lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.3.1. Badanie lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca 
powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy poniŜej. 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-99 
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7. Obmiar robót 
 

  Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia naleŜy przyjmować zgodnie  
z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót i jakości uŜytych materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

− oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych: 

− oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych: 

− skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych: 

− skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych: 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej 
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- zakup lepiszcza, 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
- oznakowanie robót. 

10. Przepisy związane 
 
1. PN-EN-1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą. 
2. PN-EN-12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Asfalty drogowe. 
3. Zeszyt Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" IBDiM- Warszawa 1999 "Warunki 

techniczne: Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99." 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 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 SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
i obejmują: 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 grubości 15 cm na zjazdach, 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 grubości 20 cm na trasie zasadniczej, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami (w szczególności z PN–S-06102 „Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie”) oraz z definicjami podanymi w SST D.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 InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 Tablica 1 
  Wymagania  

 
Lp
. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa łamane  

Badania 

 właściwości Podbudowa  według 
  zasadnicza  pomocnicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % (m/m), 
nie więcej niŜ 

5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 

35 40 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

1 
 

1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 [23] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów w stosunku do ubytku masy 
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ 

 
 

35 
 

30 

 
 

50 
 

35 

 
 
 

PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ 3 5 PN-B-06714-18 [6] 
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8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ 

 
- 

 
- 

PN-B-06714-37 [10] 
PN-B-06714-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

 
 

80 

 
 

60 

 
 

PN-S-06102[19] 

2.3.3. Woda 

 NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [18]. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę; 

mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania materiału, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; 

w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

4. Transport 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

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

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułoŜona będzie na wcześniej przygotowanym 
podłoŜu. 
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5.2.1. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

      
d

D

85

15   ≤  5     (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa,  

w milimetrach. 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoŜa oraz 
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia 
wysokościowe od załoŜonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, 
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, 
powtórnie wyrównane i zagęszczone. 

Podbudowa musi być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie  
z Dokumentacja Projektowa i według zaleceń InŜyniera. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek musi umoŜliwiać naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
i nie powinno być większe niŜ co 10 m. 

5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.  
 Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na 
wytworzenie mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa 
oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
 Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa 
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla 
wytworzonej mieszanki. 

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
 Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem 
wilgotności naturalnej materiału. NawilŜanie mieszanki powinno następować stopniowo w 
ilości nie większej niŜ 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej 
określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów w zaleŜności od temperatury, 
ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody moŜe sięgać 20%  
w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału 
przekracza wilgotność optymalną, naleŜy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
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5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 
samowyładowczymi środkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu  
w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.6. Rozkładanie mieszanki 

 Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z Projektem organizacji robót na czas budowy. RozłoŜenie 
mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym lub warstwie innej 
podbudowy przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości 
i szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadów i rzędnych 
wysokościowych. Podbudowy naleŜy wykonać w dwóch warstwach. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. KaŜda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez InŜyniera. W czasie układania mieszanki naleŜy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niŜ 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 

5.2.7. Profilowanie rozłoŜonej mieszanki 
 Przed zagęszczeniem rozłoŜoną warstwę naleŜy sprofilować do spadków poprzecznych  
i pochyleń podłuŜnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie naleŜy wykonać 
cięŜkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania naleŜy wyrównać lokalne 
wgłębienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przez 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo 
od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinno być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zaleŜy do rodzaju zagęszczanego kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leŜy w dolnej 
części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie wibracyjnymi, 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leŜy w górnej 
części wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania naleŜy stosować sprzęt lŜejszy, a w końcowej sprzęt cięŜszy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych naleŜy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wnoś wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11 (80% dla 
podbudowy zasadniczej i 60% dla podbudowy pomocniczej). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.04.04.02 

 122

przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10 % i -20 % jej 
wartości. 

5.3. Odcinek próbny 
 Wykonawca wykona odcinek próbny co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, w 
celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 

5.4. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone  
w pkt. 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 
- co najmniej 10 próbek na 10 000 m2 

- co najmniej 10 próbek na zadaniu 

4 
Badanie właściwości kruszywa  
wg tab. 1, pkt. 2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej 
zmianie kruszywa 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
  Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
  Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać wg metody obciąŜeń płytowych,  
wg BN-64/8931-02 (oraz PN-S-02205) przy drugim i pierwszym obciąŜeniu. 
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

   E1= (3*∆p/4*∆s)*D       [2] 
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D      [3] 

gdzie: 
E1   - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 
E2   - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 
∆p   - róŜnica nacisków w pierwszym cyklu obciąŜania [MPa], 
∆p2  - róŜnica nacisków w drugim cyklu obciąŜania [MPa], 
∆s   - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków ∆p [mm], 
∆s2   - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków ∆p2 [mm], 
D   - średnica płyty [mm] (D = 300 mm). 
Kontrolę naleŜy przeprowadzać nie rzadziej niŜ 10 razy na 10 000 m2 (co najmniej 10 razy na 
zadaniu), lub według zaleceń InŜyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy oraz 
moduł wtórny E2 ≥ 140 MPa. 

      
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
  Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
 w pkt. 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy  
w obecności InŜyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tabl. 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  

Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

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

6.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłuŜne i poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie 
z BN-68/8931-04.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
 Rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy powinny mieścić się w podanych 
odchyleniach w stosunku do projektowanego profilu podłuŜnego: 

- dla podbudowy zasadniczej: -1 cm, +0 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej: -2 cm, +1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 
5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10 %, 
- dla podbudowy pomocniczej  + 10 %, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
Podbudowa z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie mniejszym 
niŜ, % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 

30 cm, MPa 
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IS nie 
mniejszy niŜ 

od pierwszego obciąŜenia E1 od drugiego obciąŜenia E2 

60 1,0 60 120 
80 1,0 80 140 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
7. Obmiar robót 

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

7.2. Jednostka obmiarową 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

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

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 grubości 15 cm na zjazdach, 

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0/31,5 grubości 20 cm na trasie zasadniczej, 
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- zakup materiałów, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptą, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- dostarczenie mieszanki na miejsc wbudowania, 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-EN 13043/2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

15. PN-EN197-1: 
2002.U. 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

16. PN-EN 13055-
1:2003 

Kruszywa lekkie. Część 1.Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

17. PN-B-30020 Wapno 
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
21. PN-S-96035 Popioły lotne 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 

przez obciąŜenie płytą 
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą 
26. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
27 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
28 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania 
29 PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarce  
i obejmują: 
− wykonanie warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem  

o Rm = 1,50 MPa, gr. w-wy 12 cm pod konstrukcję nawierzchni,  
− wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  

o Rm = 2,50 MPa, gr. w-wy 20 cm pod konstrukcję nawierzchni,  
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 
wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, która po osiągnięciu właściwej 
wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
1.4.3. PodłoŜe z kruszywa ulepszonego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość 
zastosowanych materiałów oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
   Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
cementem w betoniarni według zasad niniejszej SST są: 
2.2. Kruszywo 
Do stabilizacji cementem moŜna stosować piaski, mieszanki i Ŝwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
 Kruszywo moŜna uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki 
badań laboratoryjnych wykaŜą, Ŝe wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek 
kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 

 
Lp. 

Właściwości Wymagania Badania według 
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1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  

%,           nie mniej niŜ: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 

mm,             %, nie więcej niŜ: 

 
 

30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 

 

2 Zawartość części organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 
niŜ: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 

0,5 PN-B-06714-12 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3,            %, poniŜej: 

1 PN-B-06714-28 

 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 
to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem róŜnych 
rodzajów kruszyw. 
2.3. Cement 
 NaleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.: 

- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niŜ 16 MPa, 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 52,5 MPa, 
- początek wiązania- najwcześniej po upływie 75 minut, 
- stałość objętości nie więcej niŜ 10 mm. 

Badania cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech 

miesięcy, moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne 
wykaŜą jego przydatność do robót. 
2.4. Woda 
 Do podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni naleŜy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
   W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜąca kontrolę 
zgodnie z PN-76/C-04630: 

- zabarwienie - nie powinna wykazać, 
- zapach - nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
- zawiesina - nie powinna zawierać grudek, kłaczków, 
- pH - co najmniej 4 przy badaniu papierkiem wskaźnikowym. 

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem 
  W zaleŜności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, 
wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 powinna spełniać 
wymagania określone w tabl. 1a. 
Tablica 1a. Wymagania dla warstw z kruszyw stabilizowanych cementem (podbudowa 

pomocnicza) 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 
próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 
mrozood-
porności 

po 7 dniach Po 28 dniach 

1 
Podbudowa pomocnicza o Rm = 2,50 
MPa 

od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 1 
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2 

Górna część warstwy ulepszonego 
podłoŜa gruntowego  
o grubości co najmniej 10 cm  lub górna 
część warstwy ulepszenia słabego 
podłoŜa z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

od 1,6 do 2,2 od 2,5 do 5,0 2 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wytwórnia betonów 
 Betoniarnia nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm. Wydajność 
betoniarni musi zapewnić zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadać 
pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki. Minimalna 
pojemność zasypowa betoniarki - 1000 l (dm3). Dozowanie wagowe kruszywa i cementu 
z dokładnością + 3%. Dozowanie wody objętościowe przy pomocy objętościomierza 
przepływowego. Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 
3.3. Układanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wykonywane  

będzie równiarką lub układarką do mieszanki betonowej. 
3.4. Sprzęt do zagęszczania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem: 

- walec ogumiony średni lub cięŜki o regulaminowym ciśnieniu w oponach, 
- walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony, 
- płyta wibracyjna lekka lub cięŜka. 

   Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od jego 
moŜliwości i warunków terenowych- szerokości zagęszczanej warstwy podbudowy. 
3.5. UŜyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonywania podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem w betoniarni musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport kruszywa do betoniarni odbywać się moŜe dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczającymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa podczas transportu. 
4.3. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonów - 
luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 
4.4. Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi (zalecany 
boczny przechył skrzyni). 
Samochody powinny charakteryzować się duŜą pojemnością tj. 10 ton. 
Czas transportu mieszanki nie moŜe przekraczać jednej godziny przy temp. poniŜej +15 oC  
i 20 minut przy temp. otoczenia od 15 do 30 oC. 
Środki transportu powinny umoŜliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej 
wbudowania bez zmiany konsystencji i bez rozsegregowania przed rozpoczęciem twardnienia. 
Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów 
atmosferycznych takich jak: opady, nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji 
środków transportowych naleŜy stosować przykrycia (folia, brezent). 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarni 
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Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją InŜynierowi do 
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez InŜyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu 
reprezentatywnych próbek materiałów. 
   Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła: 
 - załoŜenia materiałowe ujęte w PZJ, 
 - wytyczne niniejszej specyfikacji, 
 - normę PN-S-96012 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu 

stabilizowanych cementem", 
  Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo – gruntowej dla 
poszczególnych warstw podbudowy. 
 
 
 
 
 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B- 04481, z tolerancją +10%, -20% jej 
wartości. 
5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki 
Kruszywo stabilizowane cementem moŜe być produkowane od 15 kwietnia do 15 
października, przy temperaturze otoczenia powyŜej 5 oC. ewentualne rozszerzenie tego 
okresu moŜe nastąpić po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych 
warunków pogodowych tj temperatury powyŜej 5 oC, nie występowania przymrozków oraz 
opadów deszczu. Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, 
opracowanej w laboratorium wskazanym przez InŜyniera i zatwierdzonej przez niego. 
Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub teŜ za zgodą InŜyniera zlecić 
nadzór niezaleŜnemu laboratorium. 
InŜynier będzie dysponował własnym laboratorium lub teŜ będzie korzystał  
z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 
5.2.3. Produkcja mieszanki na podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem 
Produkcja moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyraŜeniu zgody przez 
InŜyniera. Bez waŜnej zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykonawca nie moŜe 
rozpocząć produkcji. Roboczy skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na 
bazie receptury laboratoryjnej. SłuŜy ona do zaprogramowania lub nastawienia nawoŜenia 
kruszywa (jednego lub dwóch) oraz cementu i wody. Skład mieszanki naleŜy umieścić na 
tablicy w widocznym miejscu dla operatora i InŜyniera. Czas mieszania składników powinien 
być ustalony doświadczalnie, w zaleŜności od składu i wymaganej wilgotności optymalnej 
stabilizowanego cementem oraz rodzaju urządzenia mieszającego. 
5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi o duŜej pojemności, tj minimum 10 ton. Czas trwania transportu  
z betoniarni do miejsca wbudowania nie moŜe przekraczać 1 godz. (ok.30 km). 
5.2.5. Wbudowywanie kruszywa stabilizowanego cementem wytworzonego w betoniarni 
powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto 
gruntowe lub na warstwę odcinającą z kruszywa stabilizowanego cementem, po minimum  
7 dniach od daty jej połoŜenia. Zabrania się układania mieszanki w deszczu.  
   Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być 
sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i 
podłuŜnych. Złącza poprzeczne, wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej 
naleŜy wykonać przez równe pionowe odcięcie. 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku 
do masy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa pomocnicza 
1 KR1-6 6 
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5.2.6. Zagęszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem.  
   Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniŜszej do najwyŜszej, 
dla danego przekroju poprzecznego. 
   Wszelkie manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, między innymi 
rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moŜe powodować 
szarpnięć.  
   Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili 
dodania wody do mieszanki. 
   Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is = 1,00, określony zgodnie 
z normą BN-77/8931-12. Sprzęt do zagęszczania podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem opisano w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 
   Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłuŜnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
   Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w 
inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 
wykonywane na koszt Wykonawcy. 
5.2.7 Spoiny robocze 
   W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez 
wykonywanie warstwy na całej szerokości. 
   JeŜeli jest to moŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 
wykonaniem kolejnego pasa naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy 
warstwie wykonanej bez prowadnic w ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą naleŜy wbudować kolejny pas. 
W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, 
gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 
sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
   JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny w warstwie leŜącej wyŜej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuŜnej i 1 m dla 
spoiny poprzecznej. 
5.2.8. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy podbudowy 
Nie naleŜy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem aby nie 
powstały pęknięcia skurczowe. 
  Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ±1,0 kg /m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich uŜycia przez 
InŜyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie 
co najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład o 
szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy 
przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

   Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 
   Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w 
okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moŜe odbywać 
się wyłącznie za zgodą InŜyniera. 
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5.2.9. Efekt końcowy 
Zagęszczona warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce powinna 
charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 
- prawidłową równością podłuŜną. 

   Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 15 mm. 
   Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie moŜe przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na 
jednym hektometrze. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
   Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez InŜyniera na 
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontynuacja badań nowych dostaw, 
- badania jakości produkowanej mieszanki na podbudowy. 

   Wykonawca w obecności InŜyniera wykona 1 serię (6 próbek) z kaŜdej dziennej 
działki roboczej do badania wytrzymałości na ściskanie. 
   W czasie układania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, Wykonawca 
zobowiązany jest kontrolować: 

- jednorodność układanej warstwy, 
- prawidłowość cech geometrycznych (szerokość, grubość, równość podłuŜna  

i poprzeczna). 
   BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowania przez InŜyniera wyników badań laboratoryjnych 
Wykonawcy, po uprzednim zapoznaniu się z nimi. 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy 
stabilizowanej spoiwami podano w tablicy 1b. 
Tablica 1b. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub 

ulepszonego podłoŜa 
przypadająca na jedno 

badanie 
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa  

2 600 m² 
2 

Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa  
ze spoiwem 

3 Rozdrobnienie gruntu  
4 Zagęszczenie warstwy 
5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa 3 400 m² 

6 
Wytrzymałość na ściskanie 

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji 
cementem i wapnem 

6 próbek 400 m² 

7 
Badania spoiwa: 

- cementu 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy kaŜdej 

zmianie 
8 Badania wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 

9 Badania właściwości gruntu lub kruszywa 
dla kaŜdej partii i przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu 

lub kruszywa 

 
6.2.2.Uziarnienie gruntu 
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   Próbki do badań naleŜy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie 
kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących podbudowy. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 
   Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10%-20% jej wartości.  
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu 
 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia 
był co najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 
6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki. 
 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi 
podbudowy czy ulepszonego podłoŜa. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość 
warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 
6.2.6. Zagęszczenie warstwy 
   Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszej od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 . 
6.2.7 Grubość podbudowy  
 Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległość co 
najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej 
niŜ: 

− dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%. 
6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie 
   Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy  
i wysokości 8 cm. Próbki do badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie 
rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk naleŜy formować i przechowywać 
zgodnie z normą. Trzy próbki naleŜy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
dotyczących podbudowy. 
6.2.9. Badania spoiwa 
   Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w 
SST dotyczących podbudowy. 
6.2.10. Badania wody 
   W przypadku wątpliwości naleŜy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 . 
6.2.11. Badanie właściwości kruszywa 
   Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
podbudowy. 
 
 
6.3. Badania odbiorcze 
 Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy  
i ulepszonego podłoŜa stabilizowanych spoiwami. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje  
tabl. 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoŜa 
stabilizowanego spoiwem i podbudowy. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 
1 Szerokość 10 razy na 1 km 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 

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

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m, a na odcinkach 
krzywoliniowych co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
w 3 punktach lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 2000 m² 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ  
+ 10 cm,- 5 m. 
   Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.3.3. Równość podbudowy  
   Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie  
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć  
4-metrową łatą. 

Nierówności nie powinny przekraczać - 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją + 0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
   RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy podbudowy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm, - 2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
   Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowej  
o więcej niŜ + 5 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 
podłoŜa 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłoŜu stwierdzi 
się, Ŝe odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w              p. 6.4, to 
warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 
Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoŜa jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to 
Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoŜe przez zerwanie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoŜa przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie 
zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o 
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wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoŜa, to warstwa wadliwie wykonana 
zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
   Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
   Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy 
 z kruszywa stabilizowanego cementem. 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". InŜynier 
oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. 
W wypadku stwierdzenia usterek, InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania. 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy naleŜy przyjmować zgodnie  
z obmiarem, oceną jakości uŜytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót,  
na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
− wykonanie warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem  

o Rm = 1,50 MPa, gr. w-wy 12 cm pod konstrukcję nawierzchni,  
− wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  

o Rm = 2,50 MPa, gr. w-wy 20 cm pod konstrukcję nawierzchni,  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
   Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsc 

wbudowania, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  

i urządzeń pomocniczych, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

 w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 
PN-EN-196 Metody badania cementu 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
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PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 
bromową 

PN-EN 197-2 Ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podłoŜe z gruntu 

stabilizowanego cementem 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 

    
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
     
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonywaniu warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego i obejmują: 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiąŜąca, gr. 4 cm - 

droga gminna (KR 1). 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiąŜąca, gr. 6 cm - 

droga gminna (KR 1). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w SST D.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  
o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 
określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w SST D.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 InŜyniera. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 
InŜyniera. NaleŜy dąŜyć do zaopatrzenia sie w materiały z jednego źródła. W przypadku 
zmiany pochodzenia materiału naleŜy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracować 
skorygowana receptę. 
2.1. Materiały do wykonania warstwy wiąŜącej z AC 
Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej z AC naleŜy stosować 
materiały podane w 
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tablicy 1. 
Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy wiąŜącej z AC 
Lp. Materiał wymagania wg 

 
1 Kruszywo grube WT-1 2010, 

 
2 Kruszywo drobne WT-1 2010, 

 
3 Wypełniacz WT-1 2010, 

 
4 Asfalt 35/50; 50/70 PN-EN 12591 

 
2.2. Środek adhezyjny 
Decyzje o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez 
Wykonawcę badan laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla 
poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa. 
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze. Przyczepność asfaltu do kruszywa naleŜy określić wg PN-EN 12697-11, metoda A 
(rolowanie, sprawdzenie po 6 godzinach), na frakcji kruszywa 8/11. Dopuszcza sie inne 
frakcje do tego badania. Wymagana wartość przyczepności wynosi co najmniej 80%. 
Przy wyborze środka adhezyjnego naleŜy zwracać uwagę na jego termostabilnosc, 
szczególnie jeśli bedzie dozowany bezpośrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany 
przez dłuŜszy czas w temperaturze powyŜej 100oC. Temperatury produkcji mieszanek 
mineralno-asfaltowych z dodatkiem środków adhezyjnych nie mogą być wyŜsze od 
zalecanych przez producenta. 
NaleŜy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczna 
(świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym). 
2.4. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 
mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 
2 tygodnie. KaŜda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w 
deklaracje zgodności, potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści według 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce. 
Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych 
do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez: 
−wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie 
wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne), 
−deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 
−ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych naleŜy ponownie 
wykazać ich przydatność do przewidywanego celu. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać sie w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
2.5.2. Składowanie wypełniacza 
Wypełniacz naleŜy składować w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.5.3. Składowanie asfaltu 
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Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i uŜyte do ich 
wykonania materiały wykluczają moŜliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być 
wyposaŜone w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub 
elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy 
zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja ± 5oC oraz posiadać układ cyrkulacji 
asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować sie w zbiorniku poniŜej zwierciadła 
gorącego asfaltu. 
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moŜe przekroczyć: 
- dla asfaltu 35/50 – 190oC 
- dla asfaltu 50/70 – 180oC 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych powinien dysponować następującym sprzętem: 
− Wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją, z moŜliwością dozowania 
dodatków adhezyjnych. Wytwórnia powinna być zlokalizowana w odległości pozwalającej 
na przetransportowanie i wbudowanie mieszanki w ciągu maksimum 2 godzin.  

− Układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  
z elektronicznym sterowaniem równością układanej warstwy i z moŜliwością ułoŜenia 
nawierzchni max dwoma przejściami na całej przewidzianej szerokości. 

− Skrapiarką. 
− Walcami stalowymi gładkimi: lekkim, średnim i cięŜkim. 
− Szczotką mechaniczną i/lub innym urządzeniem czyszczącym. 
− Samochodami samowyładowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do 

przewozu mieszanek betonu asfaltowego. 
Oferent powinien wykazać, Ŝe wskazany sprzęt zapewni kompleksowe wykonanie w 

terminie umownym robót nawierzchniowych w ilości 100% projektowanego zakresu. Na tą 
okoliczność Oferent przedłoŜy wstępny harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia. 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót InŜynier sprawdzi zgodność przedstawionej 
przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami SST. 

Oferent przedłoŜy na etapie opracowania oferty wstępny harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia. 
Harmonogram musi uwzględniać moŜliwości wykonawcze firm uczestniczących  
w kontrakcie oraz wykonanie robót w zakresie i terminie określonym w SIWZ. 

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

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną niweletą 
oraz grubością, 

- elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwość i amplitudy drgań, 

- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
 

3.4. Do zagęszczania mieszanki naleŜy zastosować wybrany zestaw walców. 
 
  Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od 
jego moŜliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju 
mieszanki wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W kaŜdym przypadku zostanie uŜyty 
walec ogumiony lub mieszany. 
  Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na 
odcinku próbnym przed dopuszczeniem do bezpośredniego wykonawstwa. 
 
3.5. UŜyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy wiąŜącej  
z betonu asfaltowego, musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację InŜyniera. 

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

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi  
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczy. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 

− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
4.2.3. Kruszywo 
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 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu mieszanki moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowyładowczych, 
- czas transportu z załadunkiem i rozładunkiem nie moŜe przekraczać dwóch godzin, 
- samochody powinny charakteryzować się duŜą pojemnością, tj. min. 10 Mg, 
- samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę  

w czasie transportu, 
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 
  Zaleca się stosowanie samochodów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposaŜonej  
w system grzewczy. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Przed przystawieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje 
receptę dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ja InŜynierowi do akceptacji. 
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić sie w obszarze wyznaczonym 
przez krzywe graniczne. 
 

Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiąŜącej z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu: 
Wymiar oczek  KR 1 – KR 2 

sit #, mm AC 16 W 
  

Przechodzi przez: 
31,5 
22,4 
16,0 
11,2 

8 
2,0 

0,125 
0,063 

 
- 
- 

100 
90-100 
60-85 
30÷55 
6-24 
3-8 

 
Zawartość lepiszcza Bmin4,6 

minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych 
została podana dla załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana 
mieszanka mineralna ma inna gęstość (Qd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 
lepiszcza podana wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik R wg równania: 
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α=2,65/ρd 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badan próbek 
wykonanych wg metody Marshalla lub innej uznanej metody stosowanej przez Wykonawcę. 
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o ruchu KR 2 powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 2 lp. 1÷3 
Wykonana podbudowa z betonu asfaltowego dla dróg o ruchu KR 2 powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 2 lp. 4÷5 
Tablica 2. Wymagane własciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej (projektowane 
empirycznie) KR 5 
 

Właściwości Warunki 
zagęszczania wg PN- 

EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiary mieszanki 

AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.4 Vmin3,0 

Vmax6 
Wolne przestrzenie 

wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VFBmin60 

VFBmax80 

 
Zawartość wolnych 

przestrzenie w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2x35 
uderzeń 

PN- EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40oC z jednym 

cyklem zamraŜania, badanie w 
25oC 

ITSR80 

 

 
 
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym 
zastosowaniem, zostać sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby 
technologicznej. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z recepta laboratoryjna. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 3. 
 

Przechodzi przez sito 
 

Dopuszczalne odchylenie 
Pojedyncze próbki 

od załoŜonego składu, % 

Dopuszczalne odchylenie średnie 
od załoŜonego składu 

 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito charakterystyczne kruszywa 

drobnego 
±4 ±5 ±2 ±2 

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawartosc rozpuszczalnego 

lepiszcza 
±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 

 
Dla kaŜdego wyniku badania naleŜy obliczyć odchylenia średnie od wymaganej wartość dla 
parametrów podanych w tablicy 3. Dla wszystkich mieszanek, krocząca bieŜąca wartość 
średnia z odchyleń kaŜdego z tych parametrów powinna być zachowywana dla ostatnich 32 
analiz. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.05.03.05/a 
 

 147

JeŜeli te średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości podane w tablicy 3 to wyrób 
jest niezgodny i naleŜy podjąć stosowne działania korygujące. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać sie w oparciu o receptę 
zatwierdzona przez InŜyniera. Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy produkować w 
otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i 
czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem. 
System dozowania środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania. 
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie 
powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych środków. 
Kruszywo powinno byc wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała własciwa temperature. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki powinna wynosić: 
- z asfaltem 35/50 155÷195oC 
- z asfaltem 50/70 140÷180oC 
NajwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu. 
NajniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania. 
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić 
deklaracje zgodności. 
Deklaracja powinna zawierać: 
- nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 
- opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 
- warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz 
obowiązujących norm, 
-szczególne warunki stosowania, 
- numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 
- nazwisko, stanowisko osoby upowaŜnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 
Do deklaracji powinien być dołączony certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla 
produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni (PPZ) klasy B. 
Do warstwy wiąŜącej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku 
wytwórni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności 
mieszanek (typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 
dopuszczalnych braku róŜnic w ich składzie. 
  Do mieszalnika, naleŜy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, 
kruszywo średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. 
  Mieszanie składników powinno odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki 
pod względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie otoczone 
lepiszczem. Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność mieszalnika. 
  Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury 
powinny być utrzymany w granicach następujących tolerancji (w % bezwzględnych): 
 
Tablica. 4 Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.05.03.05/a 
 

 148

Lp Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1i KR 2 KR5 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach 

# (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0 

 
 

± 5,0 

 
 

± 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 0,075 
 

± 2,0 
 

± 1,5 
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

   
  Po sprawdzeniu składu kruszywa naleŜy wykonać pełny zarób próbny z udziałem 
lepiszcza w ilości przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawartości lepiszcza w mieszance 
następuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. NaleŜy wykonać minimum dwie ekstrakcje. 
  W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanych tolerancji naleŜy wykonać korekty w 
urządzeniach wytwórni i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby 
powinno zostać potwierdzone przez InŜyniera w protokóle. 
 
5.4 Odcinek próbny 
  Odcinek próbny naleŜy wykonać w warunkach maksymalnie zbliŜonych do 
występujących na drodze. MoŜna wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place 
postojowe. Odcinek próbny powinien mieć długość min. 50 m i musi być tak 
zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia 
wymaganych parametrów technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać 
potwierdzone przez InŜyniera. Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym 
schematem przejść walców, uwzględniającym szerokość pasa roboczego i zgodnie  
z ustalonymi parametrami zagęszczania: częstotliwość, siły wymuszającej, liczby przejść, 
prędkości przejazdu. 
     

5.5 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego 
  W czasie kontroli naleŜy: 

- wykonać ekstrakcję przynajmniej dwóch próbek o wadze co najmniej 500 gramów kaŜda, 
- na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie 

czasu) dla określenia średniej gęstości strukturalnej oraz badania stabilności 
i odkształcenia metodą Marshalla, 

- na bazie pobranej mieszanki przygotować równieŜ serię próbek dla określenia modułu 
sztywności pełzania, 

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

śledzić zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub 
skorygować ilość przywałowań poszczególnych walców, 

- na bieŜąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 
- na bieŜąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia wskaźnika 

jej zagęszczenia poprzez porównanie gęstości strukturalnej tych próbek  
z gęstością strukturalną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane 
próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczanie, 

- skontrolować grubość na wyciętych próbkach. 
  W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny naleŜy 
powtórzyć, dokonując korekty w załoŜeniach. 
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  Zamawiający wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 
 
5.6 Wbudowanie mieszanki 
 
5.6.1 Warunki ogólne 
  Układanie mieszanki na warstwę wiąŜącą powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyŜej  

10 oC. 
  Za kaŜdorazową zgodą Zamawiającego, prace mogą być prowadzone  

w temperaturze powyŜej 5 oC. 
  Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 
 
5.6.2 Grubość układanych warstw: 

 
- beton asfaltowy AC 16 W mm na warstwę wiąŜącą grubości 4 i 6 cm cm. 

 
5.6.3 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. Przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej, 
podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w SST D.04.03.01. 

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 
podanych w tablicy poniŜej. 

 
Tablica. 12 Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

 

Lp. 
Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 

 WiąŜącą 
1 Drogi klasy GP (drogi boczne: 

powiatowe i wojewódzkie) 
6 

2 Drogi klasy Z (drogi gminne) 9 
 
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w/w tablicy, 

podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy wiąŜącej, podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST D.04.03.01. 
 
5.7. Układanie  
  Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie 
wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników 
automatyki układarki. 
  Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. 
  Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju  
z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. 
  W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka.  
    
5.7.1. Wykonywanie złączy 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
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 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana emulsją asfaltową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
  Wymaga się, by dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni. 
     
5.8. Zagęszczanie nawierzchni 
 

5.8.1 Ogólne zasady 
  NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w 
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. 
  Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niŜ 135 oC. Warstwę naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98 %. 
 

5.8.2 Zagęszczenie mieszanki 
  Przy zagęszczaniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  

w zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej 
warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

- zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
- najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu  

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

na początku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
- wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze, 
- zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowanymi oponami  

i nie posiadających moŜliwości zmiany ciśnienia, 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  
  33-35 Hz. 

 

5.9. Efekt końcowy 
  UłoŜona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 
- równość - nierówności nie mogą przekraczać wartości podanych w tabelach. 

  Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów nawierzchni: 
- grubość warstwy nawierzchni (±10%), 
- szerokość warstwy nawierzchni (±5 cm), 
- spadek poprzeczny (±0,5 %), 
- rzędne wysokościowe (±1 cm), 
- oś warstwy w planie (±5 cm), 
- zawartość wolnych przestrzeni w warstwie (4,5 - 9%). 

 

6. Kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą 
przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 
obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 
materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aŜ do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
  
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

    
  W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie raportów dla InŜyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót.  
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej przedstawiono poniŜej. 
 
Tablica. 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
 

Lp Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Prowadzonych przez laboratorium 
Wykonawcy 

Częstotliwość 
badań 

sprawdzających 
prowadzony przez 

Laboratorium 
InŜyniera 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki z dziennej produkcji - 

2. 
Skład mieszanki mineralno- asfaltowe 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

Raz na 2000 Mg 
MMA 

3a. 
Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
temperatura mięknienia) 

dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
- 

3b. Właściwości asfaltu (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 
4a. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg - 
4b. Właściwości wypełniacza (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

5a. 
Właściwości kruszywa (uziarnienie, 
zapylenie, zawartość ziaren nieforemnych) 

1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie 
- 

5b. Właściwości kruszywa (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

6. 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno – asfaltowej 

Dozór ciągły 
- 

7. 
Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej 

KaŜdy pojazd przy załadunku 
 i w czasie wbudowania 

- 

8. Wygląd mieszanki mineralno- asfaltowej Jw. - 

9. 
Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

Jeden raz dziennie 
- 

10. Stabilność i odkształcenie wg Marshalla Jeden raz dziennie 
Raz na 2000 Mg 

MMA 

11. Moduł sztywności *)  Jeden raz na trzy dni 
Raz  w trakcie 

budowy 
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Lp Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Prowadzonych przez laboratorium 
Wykonawcy 

Częstotliwość 
badań 

sprawdzających 
prowadzony przez 

Laboratorium 
InŜyniera 

12. 
Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia 
oraz wolnej przestrzeni w warstwie*)  

Dwie próbki na 1 km kaŜdej jezdni 
Dwie próbki na 1 
km kaŜdej jezdni 

 
*) nie dotyczy warstwy wiąŜącej na zjazdach  
**) nie dotyczy warstwy wiąŜącej na zjazdach oraz warstwy wzmacniającej 
   
6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
 Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu 
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna  
z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
zeszytu 64 IBDiM w Warszawie z 2002roku „Procedury badań do projektowania składu i 
kontroli mieszanki mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy w pkt. 5.2.4. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu (penetracja i temperatura 
mięknienia) zgodnie z pkt. 2.3. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, 
zgodnie z pkt. 2.2. 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Z częstotliwością podaną w tablicy w pkt. 6.3 naleŜy określić właściwości kruszywa, 
zgodnie z pkt. 2.1. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  
i niniejszej SST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  
w recepcie i w niniejszej SST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny spełniać wymagania SST. 
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6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wiąŜącej 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni  
z betonu asfaltowego podaje tablica 14. 
 
Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z BA 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2. Równość warstwy wiąŜącej 

 
6.4.2.1 Ocena równości podłuŜnej 
  Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej naleŜy stosować jedną  
z następujących metod: 
1) metodę profilometryczną pomiaru, umoŜliwiająca obliczanie wskaźnika równości IRI, 
2) metodę pomiaru równowaŜną uŜyciu łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 
3) metodę wykorzystania łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 
  Stosowanie łaty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości podłuŜnej gdzie 
nie moŜna wykorzystać innych metod. 
  Do profilometrycznych pomiarów równości podłuŜnej powinien być wykorzystywany 
sprzęt umoŜliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niŜ 1,0 mm, profilu 
podłuŜnego o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 
50m wartości IRI oblicza się nie rzadziej niŜ co 50 m. Wymagana równość podłuŜna jest 
określona przez wartości wskaźnika, których nie moŜna przekroczyć na 50%, 80% i 100% 
długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika dla klasy drogi G, wyraŜone  
w mm/m, określa tabela: 
 
 Elementy nawierzchni 50% 80% 100% 

1 2 3 4 

G, Z (drogi 
powiatowe, 

wojewódzkie) 

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia  
i wyłączenia, postojowe ≤3,4 ≤4,8 ≤6,8 

   
  JeŜeli na odcinku nie moŜna wyznaczyć więcej niŜ 10 wartości IRI, to wartość 
miarodajna będąca sumą wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D 
nie powinna przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka 
nawierzchni. 
  W wypadku gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 
pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10m. Wymagana równość podłuŜna jest określona 
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przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 
stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Wartości odchyleń dla klasy drogi G wyraŜone w mm, określa tabela:  
 

 Elementy nawierzchni 95% 100% 
1 2 3 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia  
i wyłączenia, postojowe ≤9 ≤10 

   
  Wymagania dotyczące równości podłuŜnej powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
 
6.4.2.2 Ocena równości poprzecznej 
  Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda 
równowaŜna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar 
powinien być wykonywany nie rzadziej niŜ co 5 m, a liczba pomiarów nie moŜe być mniejsza 
niŜ 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, 
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95%  
i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza 
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu.  
Wartości odchyleń dla klasy drogi G, wyraŜone w mm, określa tabela: 
 

 Elementy nawierzchni 90% 95% 100% 
1 2 3 4 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia  
i wyłączenia, postojowe ≤9 - ≤12 

   
  Dopuszczalna wartość nierówności warstwy na zjazdach mierzona wg BN-68/8931-04 
nie powinna być większa od 12 mm. 
  Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
 
6.4.3. Szerokość warstwy wiąŜącej 
  Szerokość warstwy wiąŜącej nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ ± 5 cm. Szerokość warstwy wiąŜącej powinna być większa od szerokości 
warstwy ścieralnej o co najmniej grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.4. Grubość warstwy wiąŜącej 
  Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10%. 
  W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy powinna 
być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
  Grubość wykonanej warstwy wiąŜącej Wykonawca powinien mierzyć co najmniej  
w dwóch losowo wybranych punktach z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2. 
 
6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
  Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy wiąŜącej 
nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej 
zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej wiertnicy, 
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która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo min. dwie 
próbki z kaŜdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2. Wskaźnik zagęszczenia oblicza 
się przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 
strukturalnej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraŜa się  
w procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
  Dopuszcza się i inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez InŜyniera. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiąŜącej 98 %. 
 
6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy   
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.7. Rzędne wysokościowe 
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 1 cm.  

 
6.4.8. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 5 cm. 
 
6.4.9. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 
6.4.10. Krawędź, obramowanie warstwy 
 Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 
 
6.4.11. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.12. Wolna przestrzeń w warstwie 
 Wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi  
w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.4.13. Ocena wyników badań 
  Mieszankę mineralno – asfaltową oraz ułoŜoną warstwę podbudowy uznaje się za 
wykonana zgodnie z wymaganiami SST, jeŜeli: 

− wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, 
− co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyleń, spełnia wymagania SST; 
− nie więcej niŜ 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyleń zwiększonych o 30%, spełnia wymagania SST. 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
  Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego  
   

8. Odbiór robót 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
  InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie  
z niniejszą SST.  
  W przypadku stwierdzenia usterek, InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
  

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
  Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy wiąŜącej naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości uŜytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

  Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać:  
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiąŜąca, gr. 4 cm - 

droga gminna (KR 1). 
-   wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wiąŜąca, gr. 6 cm - 

droga gminna (KR 1). 
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  
  Cena wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie odcinka próbnego,  
− zakup materiałów oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez 

InŜyniera recepty laboratoryjnej, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno – asfaltowej, 
− transport mieszanki na miejsca wbudowania, 
− posmarowanie gorącym bitumem krawęŜników i urządzeń obcych, 
− posmarowanie obciętych krawędzi warstwy emulsją asfaltową, 
− mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niwelety  

i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów. 
 
Uwaga: Skropienie i oczyszczenie podłoŜa zostało juŜ uwzględnione w SST 04.03.01. 
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10. Przepisy związane 
 
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego 
3. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni. 
4. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem. 
5. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 12: Okreslanie wra_liwosci na wode. 
6. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 22. Koleinowanie. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Nawierzchnie z betonu asfaltowego ST-D.05.03.05.B 
Budowa dróg dojazdowych do Olsztynskiego Parku Naukowo- Technologicznego wraz z uzbrojeniem – etap I 
87 
7. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 20: Badanie typu 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 
10.2. Inne dokumenty 
9. Procedury badan do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, Warszawa 
2002, Zeszyt 64 
10. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na 
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010, IBDiM, Warszawa 2010 
11. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2010 
12. Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 
13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny 
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z przebudową ul. 
Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  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 SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują: 

− wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna , gr. 4 cm  
− wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna , gr. 5 cm  

1.4. Określenia podstawowe 
  Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w SST D.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  
o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w SST D.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 InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 
InŜyniera. NaleŜy dąŜyć do zaopatrzenia sie w materiały z jednego źródła. W przypadku 
zmiany pochodzenia materiału naleŜy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracować 
skorygowana receptę. 
2.1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC 
Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej z AC naleŜy stosować 
materiały podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC 
Lp. Materiał wymagania wg 

 
1 Kruszywo grube W WT-1 2010,  
2 Kruszywo drobne WT-1 2010,  
3 Wypełniacz WT-1 2010,  
4 Asfalt 35/50; 50/70 PN-EN 12591 

 
2.2. Środek adhezyjny 
Decyzje o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez 
Wykonawcę badan laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla 
poprawy przyczepności asfaltu do kruszywa. 
Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze. Przyczepność asfaltu do kruszywa naleŜy określić wg PN-EN 12697-11, metoda A 
(rolowanie, sprawdzenie po 6 godzinach), na frakcji kruszywa 8/11. Dopuszcza sie inne 
frakcje do tego badania. Wymagana wartość przyczepności wynosi co najmniej 80%. 
Przy wyborze środka adhezyjnego naleŜy zwracać uwagę na jego termostabilnosc, szczególnie 
jeśli bedzie dozowany bezpośrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dłuŜszy 
czas w temperaturze powyŜej 100oC. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem środków adhezyjnych nie mogą być wyŜsze od zalecanych przez 
producenta. 
NaleŜy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczna 
(świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym). 
2.4. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 
mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 
2 tygodnie. KaŜda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w 
deklaracje zgodności, potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści według 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce. 
Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych 
do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez: 
−wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie 
wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne), 
−deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 
−ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych naleŜy ponownie 
wykazać ich przydatność do przewidywanego celu. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
Składowanie kruszywa powinno odbywać sie w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 
2.5.2. Składowanie wypełniacza 
Wypełniacz naleŜy składować w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.5.3. Składowanie asfaltu 
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i uŜyte do ich wykonania 
materiały wykluczają moŜliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być 
wyposaŜone w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub 
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elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy 
zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja ± 5oC oraz posiadać układ cyrkulacji 
asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować sie w zbiorniku poniŜej zwierciadła 
gorącego asfaltu. 
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moŜe przekroczyć: 
- dla asfaltu 35/50 – 190oC 
- dla asfaltu 50/70 – 180oC  
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanek 
mineralno-asfaltowych powinien dysponować następującym sprzętem: 
− Wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją, z moŜliwością dozowania 
dodatków adhezyjnych. Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych 
robót, nie dalej niŜ 45 km od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie  
i wbudowanie mieszanki w ciągu maksimum 2 godzin.  

− Układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  
z moŜliwością ułoŜenia nawierzchni max dwoma przejściami na całej przewidzianej 
szerokości. 

− Skrapiarką. 
− Walcami stalowymi gładkimi: lekkim, średnim i cięŜkim. 
− Szczotką mechaniczną i/lub innym urządzeniem czyszczącym. 
− Samochodami samowyładowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do 

przewozu mieszanek betonu asfaltowego. 
Oferent powinien wykazać, Ŝe wskazany sprzęt zapewni kompleksowe wykonanie 

w terminie umownym robót nawierzchniowych w ilości 100% projektowanego zakresu. Na tą 
okoliczność Oferent przedłoŜy wstępny harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia. 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót InŜynier sprawdzi zgodność przedstawionej 
przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami SST. 

Oferent przedłoŜy na etapie opracowania oferty wstępny harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia. 
Harmonogram musi uwzględniać moŜliwości wykonawcze firm uczestniczących w kontrakcie 
oraz wykonanie robót w zakresie i terminie określonym w SIWZ. 
3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 
  Otaczarnia nie moŜe zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm. Wydajność 
wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi 
posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie 
dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się przy uŜyciu 
wagi sterowanej automatycznie.  
   Wytwórnia mieszanek bitumicznych musi posiadać akceptację InŜyniera. 
3.3. Układanie mieszanki moŜe odbywać się przy uŜyciu mechanicznej układarki  
o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposaŜenie: 
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- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z załoŜoną niweletą 
oraz grubością, 

- elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 
częstotliwość i amplitudy drgań, 

- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
3.4. Do zagęszczania mieszanki naleŜy zastosować wybrany zestaw walców. 
  Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od 
jego moŜliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju 
mieszanki wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W kaŜdym przypadku zostanie uŜyty 
walec ogumiony lub mieszany. 
   Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone 
na odcinku próbnym przed dopuszczeniem do bezpośredniego wykonawstwa. 
3.5. UŜyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego, musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację InŜyniera. 

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

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi  
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 

− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
4.2.2. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.3. Kruszywo 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
4.3. Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu mieszanki moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowyładowczych, 
- czas transportu z załadunkiem i rozładunkiem nie moŜe przekraczać dwóch godzin, 
- samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę  

w czasie transportu, 
- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 
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5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Przed przystawieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje 
receptę dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ja InŜynierowi do akceptacji. 
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić sie w obszarze wyznaczonym 
przez krzywe graniczne. 
 
Tablica 1. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z 

betonu asfaltowego 
 Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu: 

Wymiar oczek  KR 1 – KR 2 
sit #, mm AC 11 S 

  
Przechodzi przez: 

16 
11,2 

8 
2,0 

0,125 
0,063 

 
100 

90÷100 
70÷90 
30÷55 
8÷20 

5÷12,0 
 

Zawartość lepiszcza Bmin5,6 

minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych 
została podana dla załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana 
mieszanka mineralna ma inna gęstość (Qd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 
lepiszcza podana wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik R wg równania: 
α=2,65/ρd 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badan próbek 
wykonanych wg metody Marshalla lub innej uznanej metody stosowanej przez Wykonawcę. 
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o ruchu KR 2 powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 2 
Wykonana podbudowa z betonu asfaltowego dla dróg o ruchu KR 2  powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 2  
Tablica 2. Wymagane własciwosci betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej (projektowane empirycznie) KR 2 
 

Właściwości Warunki 
zagęszczania wg PN- 

EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiary mieszanki 

AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.4 Vmin1,0 

Vmax3 
Wolne przestrzenie 

wypełnione 
C.1.2, ubijanie, 2x50 

uderzeń 
PN- EN 12697-8, p.5 VFBmin75 

VFBmax93 
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lepiszczem  
Zawartość wolnych 

przestrzeni w 
mieszance 
mineralne 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VMAmin14 

 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2x35 
uderzeń 

PN- EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40oC z jednym 

cyklem zamraŜania, badanie w 25oC 

ITSR90 

 

 
 
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym 
zastosowaniem, zostać sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby 
technologicznej. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z recepta laboratoryjna. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 3. 
 

Przechodzi przez sito 
 

Dopuszczalne odchylenie 
Pojedyncze próbki 

od załoŜonego składu, % 

Dopuszczalne odchylenie średnie 
od załoŜonego składu 

 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito charakterystyczne kruszywa 

drobnego 
±4 ±5 ±2 ±2 

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawartosc rozpuszczalnego 

lepiszcza 
±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 

 
Dla kaŜdego wyniku badania naleŜy obliczyć odchylenia średnie od wymaganej wartość dla 
parametrów podanych w tablicy 3. Dla wszystkich mieszanek, krocząca bieŜąca wartość 
średnia z odchyleń kaŜdego z tych parametrów powinna być zachowywana dla ostatnich 32 
analiz. 
JeŜeli te średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości podane w tablicy 3 to wyrób 
jest niezgodny i naleŜy podjąć stosowne działania korygujące. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać sie w oparciu o receptę 
zatwierdzona przez InŜyniera. Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy produkować w 
otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i 
czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem. 
System dozowania środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania. 
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie 
powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych środków. 
Kruszywo powinno byc wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała własciwa temperature. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
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powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Temperatura mieszanki powinna wynosić: 
- z asfaltem 35/50 155÷195oC 
- z asfaltem 50/70 140÷180oC 
NajwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu. 
NajniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania. 
Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić 
deklaracje zgodności. 
Deklaracja powinna zawierać: 
- nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 
- opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 
- warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz 
obowiązujących norm, 
-szczególne warunki stosowania, 
- numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 
- nazwisko, stanowisko osoby upowaŜnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 
Do deklaracji powinien być dołączony certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla 
produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni (PPZ) klasy B. 
Do warstwy wiąŜącej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku 
wytwórni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności 
mieszanek (typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 
dopuszczalnych braku róŜnic w ich składzie. 
 

5.2.2.3 Odcinek próbny 
   Odcinek próbny naleŜy wykonać w warunkach maksymalnie zbliŜonych do 
występujących na drodze. MoŜna wykorzystać do tego celu drogi dojazdowe lub place 
postojowe. Odcinek próbny powinien mieć długość min. 100 m i musi być tak 
zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia 
wymaganych parametrów technicznych. Wykonanie odcinka próbnego powinno zostać 
potwierdzone przez InŜyniera. Zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z zaplanowanym 
schematem przejść walców, uwzględniającym szerokość pasa roboczego i zgodnie  
z ustalonymi parametrami zagęszczania: częstotliwość, siły wymuszającej, liczby przejść, 
prędkości przejazdu. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 
zamierza stosować do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego. 
Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera wyników 
z odcinka próbnego iustalonej technologii zagęszczania.  
5.2.2.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego 
   W czasie kontroli naleŜy: 

- wykonać ekstrakcję przynajmniej dwóch próbek o wadze co najmniej 500 gramów kaŜda, 
- na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie 

czasu) dla określenia średniej gęstości strukturalnej oraz badania stabilności 
i odkształcenia metodą Marshalla, 

- na bazie pobranej mieszanki przygotować równieŜ serię próbek dla określenia modułu 
sztywności pełzania, 

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

śledzić zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub 
skorygować ilość przywałowań poszczególnych walców, 

- na bieŜąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 
- na bieŜąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia wskaźnika 

jej zagęszczenia poprzez porównanie gęstości strukturalnej tych próbek  
z gęstością strukturalną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane 
próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczanie, 

- skontrolować grubość na wyciętych próbkach. 
   W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny naleŜy 
powtórzyć, dokonując korekty w załoŜeniach. 
   Zamawiający wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 
 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki 
 
5.2.5.1 Warunki ogólne 
   Układanie mieszanki na warstwę wiąŜącą powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyŜej  
10 oC. 
   Za kaŜdorazową zgodą Zamawiającego, prace mogą być prowadzone  
w temperaturze powyŜej 5 oC. 
   Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 
 
5.2.5.2 Grubość układanych warstw 

- beton asfaltowy AC 11 S mm na warstwę ścieralną grubości 4 cm i 5 cm. 
 
5.2.5.3 Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. Przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej, 
podłoŜe naleŜy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w SST D.04.03.01. 
  Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 
tablicy poniŜej. 
 
Tablica. 10 Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm  
 

Lp. 
Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 

 Ścieralną 
1 Drogi klasy GP  6 
2 Drogi klasy Z, L 9 

 
5.2.6. Układanie 
   Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta 
zostanie wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla 
czujników automatyki układarki. 
  Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. 
  Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju  
z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę. 
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  W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. 
 
5.2.7. Wykonywanie złączy 
  Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana emulsją asfaltową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
   Wymaga się, by dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni. 
 
5.2.8. Zagęszczanie nawierzchni 
5.2.8.1 Ogólne zasady 
   NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym 
w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. 
   Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niŜ 135 oC. Warstwę naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98 %. 
 

5.2.8.2 Zagęszczenie mieszanki 
   Przy zagęszczaniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
 - zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  

w zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej 
warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym, 

 - zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
 - najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali 

przed walcem, 
 - rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu  

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

na początku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
 - wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej 

krawędzi ku górze, 
 - zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowanymi oponami  

i nie posiadających moŜliwości zmiany ciśnienia, 
- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  
  33-35 Hz. 

 

5.2.9. Efekt końcowy 
  UłoŜona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 
- równość - nierówności nie mogą przekraczać wartości podanych w tabelach. 

   Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów nawierzchni: 
- grubość warstwy nawierzchni (±10%), 
- szerokość warstwy nawierzchni (±5 cm), 
- spadek poprzeczny (±0,5 %), 
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- rzędne wysokościowe (±1 cm), 
- oś warstwy w planie (±5 cm), 

zawartość wolnych przestrzeni w warstwie (4,5 - 9%). 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 
  Jak w SST D.05.03.05/a - warstwa wiąŜąca punkt 6.2. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
 
  Jak w SST D.05.03.05/a - warstwa wiąŜąca punkt 6.3. 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej 
   
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  Jak w SST D.05.03.05/a - warstwa wiąŜąca punkt 6.4.1. 
 
6.4.2. Równość warstwy ścieralnej 
6.4.2.1 Ocena równości podłuŜnej 
  Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej naleŜy stosować jedną  
z następujących metod: 
1) metodę profilometryczną pomiaru, umoŜliwiająca obliczanie wskaźnika równości IRI, 
2) metodę pomiaru równowaŜną uŜyciu łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 
3) metodę wykorzystania łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 
  Stosowanie łaty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości podłuŜnej gdzie 
nie moŜna wykorzystać innych metod. 
  Do profilometrycznych pomiarów równości podłuŜnej powinien być wykorzystywany sprzęt 
umoŜliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niŜ 1,0 mm, profilu podłuŜnego  
o charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50m wartości IRI 
oblicza się nie rzadziej niŜ co 50 m. Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartości 
wskaźnika, których nie moŜna przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości badanego odcinka 
nawierzchni.  
Wartości wskaźnika dla klasy drogi G wyraŜone w mm/m, określa tabela:  
 

Klasa drogi 
Elementy nawierzchni 50% 80% 100% 

1 2 3 4 
Z, L (droga  

gminna) 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, postojowe 

≤ 2,9 ≤ 3,9 ≤ 4,9 

 
 JeŜeli na odcinku nie moŜna wyznaczyć więcej niŜ 10 wartości IRI, to wartość miarodajna 
będąca sumą wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna 
przekroczyć wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni. 
 W wypadku gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 
pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10m. Wymagana równość podłuŜna jest określona 
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przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 
stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Wartości odchyleń dla klasy drogi G wyraŜone w mm, określa tabela: 
 

Klasa 
drogi 

Elementy nawierzchni 95% 100% 
1 2 3 

G i Z, L 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia  
i wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic 

≤ 6 ≤ 7 

    
  Wymagania dotyczące równości podłuŜnej powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
6.4.2.2 Ocena równości poprzecznej 
  Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równowaŜna 
metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien być 
wykonywany nie rzadziej niŜ co 5 m, a liczba pomiarów nie moŜe być mniejsza niŜ 20. Wymagana 
równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być 
przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią w danym profilu.  
Wartości odchyleń dla klasy drogi Z wyraŜone w mm, określa tabela: 
 

 Elementy nawierzchni 90% 95% 100% 
1 2 3 4 

Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, postojowe, jezdnie 

≤ 6 - ≤ 9 

    
  Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu 
 

6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej  
  Szerokość warstwy ścieralnej nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ ± 5 cm.  
 
6.4.4. Grubość warstwy wiąŜącej 
  Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10%. 
  W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy powinna być 
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
  Grubość wykonanej warstwy wiąŜącej Wykonawca powinien mierzyć co najmniej  
w dwóch losowo wybranych punktach z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
 
6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
  Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej 
nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej 
zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej wiertnicy, 
która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo min. dwie 
próbki z kaŜdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2. Wskaźnik zagęszczenia oblicza 
się przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 
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strukturalnej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraŜa się  
w procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
   Dopuszcza się i inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez InŜyniera. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiąŜącej 98 %. 
 
6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy 
  Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.7. Rzędne wysokościowe 
  Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  
z tolerancją ± 1 cm.  
 
6.4.8. Klasa drogi Ukształtowanie osi w planie 
  Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 5 cm. 
 
6.4.9. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
  Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.4.10. Krawędź, obramowanie warstwy 
  Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 
pokryte asfaltem. 
 
6.4.11. Wygląd warstwy 
  Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.12. Wolna przestrzeń w warstwie 

 Wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi  
w recepcie laboratoryjnej. 

 
6.4.13. Ocena wyników badań 
  Mieszankę mineralno – asfaltową oraz ułoŜoną warstwę podbudowy uznaje się za 
wykonana zgodnie z wymaganiami SST, jeŜeli: 
wyniki oceny makroskopowej są pozytywne, 
co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 
spełnia wymagania SST; 
nie więcej niŜ 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 
zwiększonych o 30%, spełnia wymagania SST. 

7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego. 

8.Odbiór robót 
  Jak w SST D.05.03.05/a - warstwa wiąŜąca punkt 8. 
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9. Podstawy płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
  Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej naleŜy przyjmować zgodnie  
z obmiarem, oceną jakości uŜytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

  Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
− wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna , gr. 4 cm  
− wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna , gr. 5 cm 

prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 

- zakup materiałów oraz wytworzenie betonu asfaltowego na podstawie opracowanej  
i zatwierdzonej przez InŜyniera receptury laboratoryjnej, 

- wyprodukowanie mieszanki mineralno – asfaltowej, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych i oporników, 
- mechaniczne i ręczne rozścielenie mieszanki: 
- mechaniczne zagęszczenie rozłoŜonej warstwy, 
- obcięcie krawędzi nawierzchni, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- dostarczenie materiałów, 
- oznakowanie robót. 
 
10. Przepisy związane  
 
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego 
3. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni. 
4. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem. 
5. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 12: Okreslanie wra_liwosci na wode. 
6. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 
goraco – Czesc 22. Koleinowanie. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Nawierzchnie z betonu asfaltowego ST-D.05.03.05.B 
Budowa dróg dojazdowych do Olsztynskiego Parku Naukowo- Technologicznego wraz z uzbrojeniem – etap I 
87 
7. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 20: Badanie typu 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 
10.2. Inne dokumenty 
9. Procedury badan do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, Warszawa 
2002, Zeszyt 64 
10. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na 
drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2008, IBDiM, Warszawa 2008 
11. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 
12. Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 
13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny 
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
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14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumicznej  
w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜli-
wiające i mające na celu wykonanie oraz odbiór n/w robót: 

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno istniejącej nawierzchni o śr. gru-
bości 4 cm 

 Destruktu po frezowy jest własnością Inwestora. Po wykonaniu robót naleŜy materiał prze-
transportować w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgod-
ność z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami InŜyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Warunki ogólne”. 

2. Materiały 
 Do wykonania frezowania warstwy nawierzchni bitumicznej na zimno nie stosuje się 
Ŝadnych materiałów. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Rodzaje sprzętu 
 NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu.  
 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zaleŜnie od zakresu robót.  
 Przy duŜych robotach frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego mate-
riału, podający go z jezdni na środki transportu. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi po-
winny, być zaopatrzone w systemy odpylania.  
 Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca 
powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 
 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 
frezarki bez postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Wykonanie frezowania 
 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości średnio 4 cm oraz szerokości i po-
chyleń podłuŜnych i poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 Do frezowania naleŜy uŜyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego 
poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna 
być sfrezowana z dokładnością ± 5 mm oraz w zakresie i na szerokości wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 Nierówności powierzchni po sfrezowaniu mierzone łatą 4–metrową nie powinny prze-
kraczać 8 mm. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano SST D.00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne”. 
6.2. Zakres kontroli 
6.2.1. Zakres pomiarów 
 Kontrola jakości robót podczas frezowania na zimno powinna zawierać określone pomia-
ry w zakresie i z częstotliwością jak poniŜej: 

− równość podłuŜna, mierzona łatą 4–metrową, sprawdzana na bieŜąco wg SST, 
− równość poprzeczna, mierzona łatą 4–metrową, sprawdzana na bieŜąco wg SST, 
− spadki poprzeczne– sprawdzana na bieŜąco wg SST, 
− szerokość frezowania– sprawdzana na bieŜąco wg SST, 
− głębokość frezowania – sprawdzana na bieŜąco wg SST.  

6.2.2. Równość nawierzchni 
 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 6 mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.4. Szerokość frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projekto-
wej z dokładnością ± 5 cm. 
6.2.5. Głębokość frezowania 
 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokościom podanym w tabeli frezowania 
załączonej do przedmiaru robót z dokładnością ± 5 mm. 
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7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni o średniej 
grubości 4 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogól-
ne”. 
 Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje InŜynier na zasadach robót zani-
kających i ulegających zakryciu, określonych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy  
z bieŜącej kontroli robót i ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin sfrezowa-
nej nawierzchni. 
 W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymagania-
mi InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 
 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano SST D.00.00.00 „Wy-
magania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno istniejącej nawierzchni o śr. gru-
bości 4 cm 

 
Cena wykonania 1 [m2] frezowania nawierzchni na zimno obejmuje następujące roboty: 
− prace pomiarowe przed przystąpieniem do robót, 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
− frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 3 cm, 
− wywóz destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora, 
− oczyszczenie miejsca robót, 
− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

 

10. Przepisy związane 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni  
z brukowej kostki betonowej w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku 
Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy  
i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni  
z brukowej kostki betonowej i obejmują: 
- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.4.2. Brukowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne "  

2. Materiały  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca własne badania laboratoryjne 
określające cechy kostki. 
 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy: 
 

Lp. Cechy Wartość 

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

 
 

60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B- 06250, % nie więcej niŜ 5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 150 cyklach zamraŜania, 

wg PN-B-06250  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, % nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, %, nie 
więcej niŜ  

 
 

brak 
5 
 
 

20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,  
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nie więcej niŜ 3,5 
 
• Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
• Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubości kostek: 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

Kolor kostek: szary 
2.2  Piasek na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do 
wypełnienia spoin. 
 NaleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996"Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek." (gat. 1). 
2.3 Cement 

 Na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do wypełnienia 
spoin naleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. 

 Badanie cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, 

moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego 
przydatność do robót 
2.4 Woda  
 Do zaprawy cementowo – piaskowej naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

3. Sprzęt  
 Przewiduje się ręczne wykonanie robót. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

4. Transport  
 Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Środki transportu zaakceptowane przez 
InŜyniera. 

5. Wykonywanie robót  
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Wykonanie podsypki 
  Warstwę podsypki naleŜy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie lub podbudowie z chudego betonu – w zaleŜności od 
konstrukcji. 
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5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru- zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 
mm Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a następnie 
zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
  Do ubijania ułoŜonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe  
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
  Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
  Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię.  

6. Kontrola jakości 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Sprawdzenie podsypki 
  Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków 
poprzecznych i podłuŜnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać + 1,0 cm. 
6.2. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 
niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 m2 
ułoŜonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien 
przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego  
 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomnicą, co 

najmniej raz na kaŜde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + 0,5%. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni  
  Szerokość nawierzchni nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 5 
cm. 
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6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci InŜynier. 

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

 Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej. 

8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm, 

Zasady ich odbioru są określone w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- nawierzchnię z brukowej kostki betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podbudowy, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 
− cięcie, ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane  
Podano w punkcie 10 SST D.00.00.00.”Wymagania ogólne” 
 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatką nawierzchni 
asfaltowych przed spękaniami odbitymi w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku 

Wielkopolskim. 

Zakres stosowania SST 

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

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ułoŜeniem geosiatki z włókien szklanych, przesączanych asfaltem pod warstwą wiąŜącą dla 
zabezpieczenia nawierzchni przed spękaniami odbitymi i obejmują: 

-  ułoŜenie geosiatki o szerokości min. 1,5 m na poszerzeniu, połączeniu istniejącej 
nawierzchni z nowoprojektowaną. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 
włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. duŜą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, 
geokompozyty, geomembrany. 
 
1.4.2. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych przesączanych asfaltem – płaski wyrób 
syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych, ułoŜonych wzdłuŜnie i poprzecznie  
tworzących oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co moŜliwe jest 
przesuwanie poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Wiązki 
włókien tworzących siatkę w procesie produkcyjnym przesączane są asfaltem. Siatka posiada 
na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienką folią 
zabezpieczającą. 
 
1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa 
związanego lepiszczem asfaltowym. 
 
1.4.4. Pęknięcie odbite - pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące 
odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, 
propagowanych w górę w wyniku koncentracji napręŜeń i nieciągłości struktury materiału, 
prowadzących do lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite 
zwykle występują w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach 
związanych hydraulicznie lub starych i popękanych nawierzchniach asfaltowych). 
 
1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robót remontowych przywracających 
pierwotny stan drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych. 
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1.4.6. Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub 
materiał z mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin. 

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

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

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Do wykonania powyŜszych robót naleŜy stosować następujące materiały: 
- emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 60% - 70%   
- siatkę z włókien szklanych wstępnie przesączaną polimeroasfaltem. 
2.2. Siatka zbrojeniowa 
 Do wykonania robót naleŜy zastosować wyrób złoŜony z siatki szklanej wstępnie 
powlekanej warstwą asfaltu. Szczegółowe wymagania dotyczące siatki podano w tablicy 1. 

  
Tablica 1  Wymagania dla siatki 

 
Parametr Wartość 

Materiał włókno szklane 
WydłuŜenie [%] max. 3,0 
Ilość wiązek włókna na 1 mb: 

- wszerz  
- wzdłuŜ 

 
51+/- 2 
48+/- 2 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 
- wszerz 
- wzdłuŜ 

 
min. 120 
min. 120 

 
     
Siatka powinna być produkowana zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej 
ISO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM.  

 Przy składowaniu geosiatki naleŜy przestrzegać zaleceń producenta. 
2.3. Emulsja asfaltowa 

Do wykonania warstwy czepnej na powierzchni, na której ma być ułoŜona siatka naleŜy 
stosować emulsję asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu od 60% do 70%, o 
właściwościach zgodnych z określonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr 60, “ 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”. 

Ilość emulsji potrzebnej do nasycenia geowyrobu i złączenia go z warstwami 
asfaltowymi naleŜy dobrać tak, aby napręŜenie ścinające między warstwami z geowyrobem 
było zgodne z Zaleceniami Stosowania Geowyrobów  w Warstwach Asfaltowych 
Nawierzchni Drogowych – IBDiM nr 66.  W okresie letnim przy temperaturach powietrza 
przekraczających +300C zaleca się stosować skropienie polimeroasfaltami lub emulsją na 
bazie polimeroasfaltów.. 
2.4. Materiały do uszczelnienia pęknięć 

 Do uszczelnienia pęknięć i szczelin nawierzchni istniejącej naleŜy stosować: 
− zalewę asfaltową „na gorąco” lub masę uszczelniającą na zimno, 
− ew. gruntownik, sznur uszczelniający itd. 
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2.5. Taśmy asfaltowo-kauczukowe 
 Przy wykonywaniu robót naleŜy stosować asfaltowo-kauczukowe taśmy samoprzylepne 

w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,  
o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 
1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 

 Taśmy powinny charakteryzować się: 
a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 
b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niŜ 350 N/30 cm2, 
c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku ∅ 10 mm, 
d) wydłuŜeniem przy zerwaniu nie mniej niŜ 800%, 
e) odkształceniem trwałym po wydłuŜeniu o 100% nie większym niŜ 10%, 
f) odpornością na starzenie się. 

 Taśmy słuŜą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na 
gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej 
nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub 
mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) naleŜy stosować przy szerokościach 
naprawianych do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od  
4 metrów. 
2.6. Taśmy uszczelniające pęknięcia nawierzchni 

 Do przykrywania powierzchniowych pęknięć w nawierzchni, węŜszych od 5 mm, moŜna 
stosować dostępne na rynku taśmy uszczelniające, będące siatką wzmocnioną warstwą 
elastomeroasfaltu grubości 1,5 mm i róŜnej szerokości dostosowanej do wymiarów 
uszkodzonego miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm. 
2.7. Materiały do robót nawierzchniowych 

 Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadać 
wymaganiom SST właściwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywającego 
geosiatkę, (betonu asfaltowego). 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

 W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 

działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do 
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów 
(moŜliwie zbliŜonych do prostokątów), 

- spręŜarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 
MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów 
stalowych. Średnica dysków wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min 
nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki słuŜą do czyszczenia naprawianych 
pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do 
nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami 
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych, 

- odkurzacze przemysłowe. 
- skrapiarkę do wykonania skropienia emulsją asfaltową,  
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- urządzenie do maszynowego rozkładania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robót) 
wraz z maszyną transportową (sztaplarka, ładowarka z osprzętem itp) 

- narzędzia tnące (noŜe, noŜyce itp) 
- ręczne palniki gazowe.  
3.3. Sprzęt do frezowania 

 NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość. 
 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych 
robót (naprawy części jezdni) InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi 
powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić frezarki 
bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
 Do poszerzania pęknięć w nawierzchni zaleca się stosować frezarki mechaniczne  
z frezami palcowymi lub tarczowymi, zapewniające wykonanie poszerzeń zgodnie  
z przebiegiem pęknięcia, o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i szerokości,  
o pionowych ściankach bocznych. 
3.4. Układarki geosiatek 
 Do układania geosiatek na podłoŜu moŜna stosować układarki o prostej konstrukcji, 
umoŜliwiające rozwijanie geosiatki ze szpuli. 
3.5. Skrapiarki 
 W zaleŜności od potrzeb naleŜy zapewnić uŜycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do 
emulsji asfaltowej. Do większości robót moŜna stosować skrapiarki małe z ręcznie 
prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku 
lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego 
miejsca w załoŜonej ilości (l/m2). 
3.6. Inny sprzęt 
 Pozostały sprzęt stosowany do robót powinien odpowiadać wymaganiom SST, 
wymienionych w niniejszej specyfikacji. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Transport geosiatek 
 Geosiatki naleŜy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na 
celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w  czasie transportu i składowania na 
budowie, a takŜe zabezpiecza składowaną geosiatkę przed negatywnym działaniem 
ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Podczas transportu naleŜy chronić materiał 
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być ułoŜone poziomo, nie więcej niŜ w 
trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze środka transportu nie naleŜy 
dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Przy transporcie geosiatki naleŜy przestrzegać zaleceń producenta. 
4.3. Transport innych materiałów 
 
 Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom SST, 
wymienionych w niniejszej specyfikacji. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 
odbitymi powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, SST i ustaleniami producenta 
geosiatek. W przypadku braku wystarczających danych naleŜy korzystać z ustaleń podanych 
w niniejszej specyfikacji. 
 Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi, 
występują następujące czynności: 
− rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej  

z ewentualnym frezowaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej, 
− wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni zalewą asfaltową, 
− oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułoŜenia geosiatki, 
− skropienie lepiszczem, 
− ułoŜenie geosiatki i przymocowanie jej do podłoŜa, 
− ułoŜenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub 

na całej szerokości jezdni. 
5.3. Rozebranie nawierzchni 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową, SST 
lub wskazaniami InŜyniera. 
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom SST D.01.02.04. 
 W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna 
być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową, 
SST lub niniejszą SST. 
 W przypadku konieczności sfrezowania warstwy starej nawierzchni, naleŜy wykonać te 
prace w sposób gwarantujący pozostawienie jak najmniejszych rowków, nie większych niŜ 10 
mm, po przejściu wieloostrzowego narzędzia frezującego, tak aby zapewnić maksymalnie 
równą i poziomą powierzchnię. 
 Frezowanie nawierzchni przed naprawą powinno odpowiadać wymaganiom SST 
D.05.03.11. 
5.4. Wypełnienie spękań w nawierzchni 
 Wypełnienie spękań (pęknięć) i szczelin w nawierzchni naleŜy wykonywać zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub niniejszej SST. 
 Pęknięcia węŜsze niŜ 3÷5 mm mogą być, za zgodą InŜyniera, tylko oczyszczone lub 
przykryte taśmą uszczelniającą. 
 Pęknięcia o szerokości większej od 5 mm naleŜy poszerzyć do wymaganej przez 
dokumentację projektową lub szczegółową specyfikację techniczną, szerokości i głębokości. 
Poszerzenie zaleca się wykonać frezarką z frezem palcowym lub tarczowym, wzdłuŜ 
przebiegu pęknięcia, ze stałą szerokością i głębokością oraz z pionowymi ściankami 
bocznymi. 

Pęknięcie, po ew. poszerzeniu go frezarką, dokładnym oczyszczeniu, ew. 
zagruntowaniu gruntownikiem, naleŜy wypełnić zalewą asfaltową lub masą uszczelniającą. 
5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułoŜenia 

geosiatki 
 Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułoŜenia geosiatki, zakłada: 
− dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących 

integralną jej częścią (takich jak: luźne kawałki i odpryski asfaltu, przyczepione do 
nawierzchni kawałki błota, gliny itp.); 
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− oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą 
szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłoŜu starej 
nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały; 

− bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, 
powierzchni bocznych i dna; 

− odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają 
warunki miejscowe, strumieniem spręŜonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, 
o moŜliwie duŜym wydmuchu powietrza; 

− zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem; 
− uzupełnienie starego podłoŜa mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach, gdzie 

występują znaczne jego ubytki (wskazane jest równieŜ pokrycie ich powierzchni ciekłą 
substancją wiąŜącą); 

− powtórne odkurzanie  całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub spręŜonym 
powietrzem. 

5.6. UłoŜenie geosiatki 
PodłoŜe: 
stabilne (nośne) nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak i sfrezowane lub 
stare. Powierzchnię podłoŜa naleŜy oczyścić i usunąć wszelkie luźne części. Lokalne ubytki 
lub szczeliny w podłoŜu o szerokości powyŜej 4 mm muszą być wypełnione lub naprawione 
odpowiednimi masami naprawczymi. Tak przygotowane podłoŜe naleŜy  skropić emulsję 
asfaltową szybkorozpadową w ilości od około 0,30 kg/m2 (emulsja 60%) do 0,25 kg/m2 
(emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym na gorąco – ilość 0,15 - 0,20 kg/m2. 
Przy temperaturach powietrza pow. 30OC zaleca się stosowanie emulsji na bazie asfaltów 
modyfikowanych. W przypadku podłoŜy frezowanych skropienie powinno być 
intensywniejsze o ok. 50%. NaleŜy przestrzegać ogólnych zasad wykonania skropienia, 
obowiązujących przy wykonywaniu połączenia międzywarstwowego podanych w PN-S-
96025:2000 pkt.3.2, zwracając szczególną uwagę na równomierność pokrycia powierzchni. 
UłoŜenie siatki: 
Siatkę moŜna rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki moŜemy rozkładać 
na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub teŜ tylko na fragmentach powierzchni (nad 
rysami, nad szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosić 
min 50 cm.   
RozłoŜenie siatki moŜe nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego 
stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała.  
Siatkę układa się na podłoŜu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania, 
mikrofolia od spodu siatki ma być całkowicie roztopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna 
być nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii naleŜy stopić gazowym palnikiem 
ręcznym; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki 
zabudowane w urządzeniu rozkładającym. Palniki i prędkość przejazdu maszyny naleŜy tak 
regulować aby nie dopuścić do przegrzewania siatki (przypalania powłoki z wydzielaniem 
dymu ). 
W przypadku rozkładania ręcznego naleŜy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd lekkiego 
walca obficie skrapianego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane i w 
przypadku  podłoŜy frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie 
siatki zbrojeniowej do podłoŜa. 
Siatkę naleŜy układać „na zakład” o szerokości min. 10 cm. Dotyczy to zarówno połączeń 
podłuŜnych jak i poprzecznych.  Docinanie siatki na Ŝądany wymiar zarówno w kierunku 
podłuŜnym jak i poprzecznym moŜe się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów 
ręcznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp).  
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Po rozłoŜonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni 
moŜe odbywać się ruch pojazdów uŜywanych do układania tej warstwy. Dopuszcza się takŜe 
ogólny ruch kołowy w ograniczonym zakresie, zarówno co prędkości jak i tonaŜu pojazdów. 
Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z 
zachowaniem  minimalnej grubości 40 mm po zagęszczeniu. 
Siatka moŜe być wbudowana bezpośrednio pod warstwę ścieralną (na warstwie wiąŜącej), 
wówczas zalecane jest zwiększenie minimalnej grubości przykrycia do 50 mm po 
zagęszczeniu. 
5.6.3. Zalecenia uzupełniające 
 W wypadku układania geosiatki na górnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy 
asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mieć szerokość większą od szerokości 
pasa geosiatki o 0,10 ÷ 0,15 m z kaŜdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna 
być czysta - wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed 
skropieniem. Części geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami naleŜy wyciąć. Miejsca te 
naleŜy powtórnie skropić wraz z brzegiem otaczającej geosiatki, a następnie wkleić w nie 
prostokątną łatę z geosiatki o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z 
zakładem około 0,10 m. 
 Jeśli stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawierający rozpuszczalnik, to 
geosiatkę naleŜy rozkładać po odparowaniu rozpuszczalnika. Jeśli uŜywana jest emulsja 
elastomeroasfaltowa, to geosiatkę naleŜy rozkładać po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody. 
 Przed ułoŜeniem warstwy asfaltowej na ułoŜonej geosiatce naleŜy naprawić miejsca 
odklejone, fałdy i rozdarcia geosiatki. 
 Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na pęknięciach  
o nieustabilizowanych krawędziach. 
 Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moŜe być mokra, 
rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą 
asfaltową. 
 Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia geosiatki do podłoŜa. Jeśli 
uzyskanie tego nie jest moŜliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to naleŜy 
zrezygnować z zastosowanie tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie moŜe być 
powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenia warstw). 
 Powstałe fale siatki moŜna, za zgodą InŜyniera, zneutralizować, posypując siatkę 
mieszanką mineralno-asfaltową drobnoziarnistą, np. grubości 5 mm, a następnie ostroŜnie ją 
ubijając. 
 Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót 
asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji 
elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza 
powinna być nie niŜsza niŜ 15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna być nie 
niŜsza niŜ 10oC. 
 Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłoŜonej geosiatce. Wyjątkowo moŜe odbywać 
się jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, 
bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania. 
5.8. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 
 Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułoŜeniu 
geosiatki. Na rozwiniętą geosiatkę naleŜy najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę 
zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST, np. D.05.03.05a W czasie 
układania warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać się ostroŜnie, bez 
gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania się gwałtownego przyspieszania lub 
hamowania na nie przykrytej siatce. 
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 Ręczne układanie warstwy lub warstw nawierzchni na małych powierzchniach powinno 
być wykonane przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. 

Maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na warstwie 
kompozytu nie moŜe przekraczać 180 0C. 
 RozłoŜoną mieszankę naleŜy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone  
w punkcie 2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 1. 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatką 
powierzchni nawierzchni. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 
 
1 

Sprawdzenie robót rozbiórkowych 
nawierzchni (ocena wizualna z ew. 
pomiarem) 

Co 25 m  
w osi i przy 
krawędziach 

Max. 10 mm 
rowki  

po frezowaniu 
 
2 

Sprawdzenie oczyszczenia podłoŜa 
(Ocena wizualna wg p. 5.5 
niniejszej SST) 

 
Całe podłoŜe 

Brak luźnych 
odprysków  i 

kurzu 
3 Badanie skropienia lepiszczem 

podłoŜa (wg SST D.04.03.01) 
 Całe podłoŜe Wg SST  

 
4 
 

Ew. sprawdzenie uszczelnienia 
bocznych ścian wycięcia taśmą 
klejącą asfaltowo-kauczukową 
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniejszej 
SST) 

 
Wycięte pasy 
nawierzchni 

 
Wg  p. 5.7 

5 Badanie ułoŜenia geosiatki (ocena Cała siatka  Wg p. 5.6 
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wizualna wg p. 5.6 niniejszej SST) 
 
 
6 

Badanie warstwy lub warstw 
nawierzchni asfaltowej (wg 
odpowiedniej SST, np. D.05.03.05, 
D.05.03.17, itp.) 

 Wg odpowied-
niej SST, np.  
D.05.03.05, 

D.05.03.17, itp. 

Wg odpowiedniej 
SST, np.  

D.05.03.05,  
D.05.03.17, itp.  

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna  

i krawędzi, usunięcie wody), 
− wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoŜa, 
− skropienie lepiszczem podłoŜa, 
− ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 
− rozłoŜenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoŜa i wycięciem otworów na 

studzienki. 

9. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- ułoŜenie geosiatki o szerokości min. 1,5 m na poszerzeniu, połączeniu istniejącej 
nawierzchni z nowoprojektowaną. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatką obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów na budowę, 
− dostarczenie sprzętu na budowę 
− przygotowanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie 

zaleceniami InŜyniera, obejmującej roboty rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie 
podłoŜa, skropienie lepiszczem, rozłoŜenie geosiatki, itp., 

− pomiary i badania laboratoryjne, 
− odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. Przepisy związane  
10.1. Szczegółowe  specyfikacje techniczne (SST) 

1. D.00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (podspecyfikacja w 

zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowawcze) 
3. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podspecyfikacja w 

zbiorze D-04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz 
oczyszczenie i skropienie) 

4. D.04.04.00÷04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi 

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy) 
6. D.05.03.04a Wypełnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
7. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
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8. D.05.03.11 Recykling (podspecyfikacja „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na 
zimno”) 

10.2. Inne dokumenty 
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
14. „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003” - zeszyt 65, 

IBDiM, Warszawa, 2003 
15. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM, 

Warszawa, 2001. 
16. „Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi” OST BZDBDiM z 

2003 roku nr D.05.03.26a 

17. Zalecenia producenta siatki dotyczące technologii wbudowania  
18. Karta informacji technicznej siatki 
19. Aprobata IBDiM. 
20. Normy: PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe 
21. PN-EN ISO 1889 Nitki wzmacniające – Wyznaczanie masy liniowej 
22. PN-EN ISO 9862;2007 Geosyntetyki – Pobieranie próbek i przygotowanie próbek roboczych 
23. PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki – Metoda badania do wyznaczenia masy                                            

powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych  
24. PN-ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciaganie metodą szerokich                               

próbek 
25. PN-ISO 4602:1998 Tekstylia szklane – Tkaniny – Wyznaczanie liczby nitek osnowy i wątku na  

jednostkę długości 
26. PN-ISO 5025:2001 Wyroby wzmacniające – Tkaniny – Wyznaczanie szerokości i długości 
27.    ASTM D1505-03 Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient  

Technique 
28. ASTM D2101-94 Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers                                           

Taken from Yarns and Tows 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowów w związku z przebudową ul. Droga Lisia w 
Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
  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 SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi 
sposobami: 

• humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem 
wcześniej pryzmowanego humusu, 

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 humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw. 

1.4.4. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 
korzeniami roślinności trawiastej. 

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 
darnina do niej przyrosła. 

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.7. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w kształcie 
nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach. 

1.4.4. Faszyna – wiązki wikliny lub cienkich gałęzi drzew i krzewów leśnych, 
wykorzystywanych przy regulacji rzek i umacnianiu rowów. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Darnina 
 Darninę naleŜy wycinać z obszarów połoŜonych najbliŜej miejsca wbudowania. Cięcie 
naleŜy przeprowadzać przy uŜyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej 
darniny, w zaleŜności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 
50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 
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Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
Darninę, jeŜeli nie jest od razu wbudowana, naleŜy układać warstwami w stosy, stroną porostu 
do siebie, na wysokość nie większą niŜ 1 m. UłoŜone stosy winny być utrzymywane w stanie 
wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem. 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus 
powinien być wilgotny i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, Ŝe 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 ÷ 18 %, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20 ÷ 30 %, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 ÷ 70 %, 

b) zawartość fosforu (P2O2)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH    ≥ 5,5. 

2.3. Nasiona traw 
 Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania  
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

2.4. Szpilki 
 Szpilki i kołki do przytwierdzania darniny powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi, 
obrzynków lub drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych,  
z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów Ŝywej wikliny. Szpilki i kołki powinny być proste, na 
cieńszym końcu ostro zaciosane, na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość szpilek 
powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. Grubość kołków 
powinna wynosić od 4 cm do 6 cm, a długość od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym 
końcu kołki powinny mieć nacięcia do nawinięcia sznurka. 

2.5. Torf – powinien spełniać wymagania normy PN-G-98011 

2.6. świr 
  świr powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka.. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem poruszania i pompowania lub 

odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie, 
 walce gładkie, Ŝebrowane lub ryflowane, 
 hydrosiewnik z ciągnikiem, 
 równiarki, 
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 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
 wibratory samobieŜne, 
 podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: 

łopaty, grabie, młotki, topory, ręczne piły itp. 

3.3. UłoŜenie prefabrykatów, brukowca i narzutu kamiennego wykonać ręcznie przy 
uŜyciu narzędzi brukarskich.  

4. Transport 
4.1. Prefabrykaty betonowe i brukowiec będą transportowane i składowane na miejscu 
wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  
i badania". 
4.2. Piasek i kruszywo mineralne, przewoŜone mogą być dowolnymi środkami transportu. 
4.3. Cement, naleŜy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewoŜenia 
tego typu materiałów. 
4.4. Wodę naleŜy dostarczyć beczkowozem. 
4.5. Faszyna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający ją przed zniszczeniem, połamaniem itp. 
4.6. Nasiona traw transportowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przez zawilgoceniem. 
4.7. Szpilki, paliki, kołki, sznurek, zraszacze, drabiny moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.8. Darninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz 
przed innymi uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do 
realizacji powyŜszego zadania. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
Transport materiałów omówiono w punkcie 4 niniejszej SST. 

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem trawą 
  Proces humusowania z obsianiem trawą obejmuje: 

- Wyrównanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem 

- Rozścielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i rowów wykonane będzie humusem wcześniej 
zdjętym i spryzmowanym w bliskości robót).  

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. 
Warstwa humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu do 50 
cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 10                 do 20 cm. W zaleŜności 
od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy humusu z 
gruntem, na powierzchni skarpy moŜna wykonać rowki poziome lub pod kątem 300 do 450 o 
głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5              do 1,0 m. UłoŜoną warstwę humusu naleŜy 
lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne oraz dokładnie wyrównać powierzchnię. 
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- Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu, 

- Zagrabienie zahumusowanych skarp, 

- Zagęszczenie zahumusowanego terenu walcem kołowym gładkim, 

- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 100 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania, 

- Ubicie powierzchni obsianej trawami, 

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym. 

6. Kontrola jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania trawą i umocnienia przez darniowanie 
 
 Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z 
SST, oraz na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 

6.2.1 Kontrola jakości robót polega na: 
a) oględzinach zewnętrznych, 
b) badaniach szczegółowych. 
Badania szczegółowe naleŜy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie 
oględzin zewnętrznych nieprawidłowości w zahumusowaniu lub złego stanu zadarnienia.  

6.2.2.  Termin badań 
 Badania i obserwacje młodej roślinności naleŜy rozpocząć po upływie od pięciu do 
sześciu tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i powtórzyć po upływie dalszych 
trzech tygodni, jeśli wystąpi taka potrzeba. 

6.2.3.  Oględziny zewnętrzne 
 Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem 
w celu sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma 
widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie 
wyróŜniają się barwą charakteryzującą jej trwałe uszkodzenie jak równieŜ czy szpilki nie 
wystają ponad powierzchnię darniny. 

6.2.4.  Badania szczegółowe 
 W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości,  
a szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, naleŜy 
przeprowadzić szczegółowe badanie rodzaju i miąŜszości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, 
szpilek oraz jakości wykonania robót. Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; 
jedno badanie na kaŜde 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz 
nie mniej niŜ dwa miejsca łącznie. 

6.2.5. Ocena wyników badań 
  Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy naleŜy poprawić  
i ponownie przedstawić do ponownego odbioru. 
 

6.2.6. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 
traw. Po wzejściu trawy, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 
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większa niŜ 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie 
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. 

6.2.7. Kontrola jakości darniowania 
 Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma 
widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróŜniają się barwą 
charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
Na powierzchni ok. 1 m2 naleŜy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów 
darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 

6.3. Kontrola jakości robót umocnień elementami prefabrykowanymi i faszyną 

6.3.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót 
  Prefabrykat ścieku powinien posiadać Deklarację Zgodności producenta. Badania prefabrykatów 
ścieku na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez InŜyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przy udziale InŜyniera 6 sztuk 
prefabrykatów (po 3 dla kaŜdego rodzaju ścieku) dla przeprowadzenia w laboratorium InŜyniera 
następujących badań: 
 - wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 - nasiąkliwość betonu, 
 - odporność na działanie mrozu. 
Pozostałe materiały uŜyte do wykonania ścieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej SST, pod 
względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
Kontrola jakości robót umocnieniowych faszyną polega na wizualnym sprawdzeniu dokładności 
wykonania umocnienia faszyną. 

6.3.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

6.3.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieŜąco przez InŜyniera. 

6.3.2.2. Kontrola wykonania ścieku oraz umocnienia dna i skarp rowu polega na ocenie 
zgodności z Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułoŜonego 
ścieku z Dokumentacją Projektową. Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 

6.3.2.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 
 Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.2.6., 
− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
− równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m 

 - 1 cm, 
− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

6.3.2.4. Kontrola jakości umocnień brukowcem 
  Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym 
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Ścisłość ułoŜenia uwaŜa się za dostateczną, jeśli przy 
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niŜ 4% powierzchni 
niezabrukowanej. 

6.3.2.5. Kontrola jakości umocnień faszyną 
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu dokładności wykonania umocnienia faszyną. 

7. Obmiar robót 
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  Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego umocnienia skarp i dna rowu przez 
humusowanie i obsianie trawą, darniowanie, umocnienia płytami chodnikowymi, narzutem 
kamiennym, brukowcem oraz płytami aŜurowymi, 1 m umocnienia dna rowu elementami 
prefabrykowanymi i faszyną oraz szt. wykonanego umocnienia betonem wg KPED k. 01.28. 
Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00.. "Wymagania 
ogólne". 
Płatność za m2 wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawą, darniowanie, 
umocnienia płytami aŜurowymi, brukowcem i narzutem kamiennym, mb wykonanego 
umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi (wg KPMB i KPED) i faszyną oraz  
szt. wykonanego umocnienia ścieku skarpowego betonem wg KPED k.01.28 zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestami producentów materiałów i oceną jakości 
wykonania robót. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

• humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem 
wcześniej pryzmowanego humusu, 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 - zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 - wbudowanie materiałów, 
 - oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
 - wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków umocnień, 
 - uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

10. Przepisy związane 
  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i 
Mostów w Warszawie. 
 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka.. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.. 

PN-EN 197-1   Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 

 
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 
 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
PN-B-11104   Materiały kamienne. Brukowiec. 
 
BN-78/9224-04   Faszyna i kołki faszynowe. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z rur PEHD pod zjazdami  
w związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 
  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 SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
przepustów z rur PEHD pod zjazdami i obejmują: 

- wykonanie przepustów z rur PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust rurowy – określenie okrągłego przekroju poprzecznego przepustu 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, SST D.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 InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST są: 
2.1. Rury średnicy 40 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości w standardzie rur 
PEHD, które powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg  
i Mostów w Warszawie. 
Charakterystyka (według ISO/TR 10358): 

  -dobra odporność na działanie roztworu soli NaCl, 
  -dobra odporność na oleje mineralne, 
  -ograniczona odporność na benzynę. 
Materiał jest palny. Zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu z 
otwartym ogniem. 
Właściwości fizyczno mechaniczne rur: 

L.p. Właściwości 
Sposób określania 

według 
Jednostka 

Wymagana 
wartość 

1. 
Sztywność przy deformacji rury w wielkości 3% 
nominalnej średnicy wewnętrznej 

ISO 9969:1994(4) kPa 8 

2. Odporność na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100 

3. 
Wytrzymałość na 30% deformacje nominalnej 
średnicy wewnętrznej rury 

SS 3632 - bez uszkodzeń 

 
Zewnętrzna powierzchnia rur wykształcona jest w formie spiralnego karbu usztywniającego 
oraz wymuszającego współpracę rur z otaczającym gruntem. 
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Parametry rur: 

L.p. 
Średnica nominalna rury 

(mm) 
Przekrój 

m2 
Średnica wewnętrzna 

(mm) 
Średnica zewnętrzna 

(mm) 
Waga 1 mb 

(kg/m) 

1. 400 0,13 400 485,8 9,6 

Długość handlowa rur wynosi 6,00 m. 
Odcinki rur moŜna łączyć za pomocą łączników w postaci opasek zaciskowych. W zaleŜności 
od warunków zastosowania stosowane są połączenia standardowe i wodoszczelne. Połączenie 
wodoszczelne uzyskuje się poprzez dodatkowe uszczelnienie taśmą gumową zaciśniętą 
stalową opaską zaciskającą. 

L.p. 
Średnica łączonej rury 

(mm) 
Długość 

(mm) 

Szerokość 
łącznika 

(mm) 

Liczba pasków 
zaciskowych 

(szt.) 

Rozstaw 
karbów  
(mm) 

Wysokość 
karbów  
(mm) 

1. 400 1500 505 3 42 18 

Składowanie rur: 
 
Rury naleŜy składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym, a 
takŜe by nie były poddane działaniu otwartego ognia. 
 
PodłoŜe, na którym składowane są rury musi być równe – tak, aby rura spoczywała na karbach 
na całej długości. 
 
Rury moŜna składować warstwowo przy wysokości do 3,2 m. 
 
Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 

2.2. Mieszanka  
 
  Na podsypkę pod rury naleŜy uŜyć mieszanki, fundamentu pod elementy rurowe  
o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm - wymagania jak w PN-B-1111:1996. 

2.3. Materiały do umocnienia wlotu i wylotu 
 
  Do umocnienia wlotów i wylotów naleŜy stosować narzut kamienny (bruk kamienny 
układany na podbetonie).  

2.4. Kruszywo na zasypkę 
 NaleŜy stosować kruszywo niewysadzinowe, o frakcji zawierającej się w przedziale 0÷32 
mm i wskaźniku róŜnoziarnistości D ≥ 5,0. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 
  Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
zapewniającego wymaganą dokładność wykonania robót. 
 
3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Urządzenie zagęszczające 
Minimalna liczba 

zagęszczeń 

Maksymalna grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

(m) 

Minimalna grubość 
warstwy ochronnej nad 
górną ścianką przepustu 

(m) 
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Ubijak ręczny 15 kg 4 0,15 0,15 
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25 
Płyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10 
Płyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10 
Płyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15 
Płyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25 
Płyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40 
Walec wibracyjny o obciąŜeniu 
statycznym 15 kN /m2 

6 0,35 0,50 

Walec wibracyjny o obciąŜeniu 
statycznym 15 kN /m2 

6 0,60 1,00 

3.3. śuraw na podwoziu samochodowym do rozładunku i układania rur. 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4.2. Rury i złączki naleŜy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 

4.3. Kruszywo na podsypkę i zasypkę oraz materiał do umocnienia wlotu i wylotu naleŜy 
przewozić samowyładowczymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

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

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót 
 
 Roboty pomiarowe naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. 

5.2.2. Wykonanie wykopu 
 Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu 
ponad rzędną posadowienia przepustu naleŜy wykonać ręcznie nienaruszając struktury gruntu 
rodzimego zalegającego w podłoŜu. 
 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi mieć 
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody. 

5.2.3. Wykonanie podłoŜa pod przepust 
 
 PodłoŜe znajdujące się bezpośrednio pod przepustem musi być wykonane z gruntu 
mrozoodpornego. Na podsypkę naleŜy uŜyć mieszanki o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm. 
Minimalna grubość podsypki musi wynosić 15 cm, a w miejscu złączki (bezpośrednio pod 
złączką) 10 cm Podsypki nie wolno wykonywać w przemarzniętym wykopie. 
 
 W przypadku występowania pod przepustem gruntów przemarzających o charakterze 
wysadzinowym, pod przepustem naleŜy wykonać warstwę izolacyjną z gruntów nie 
wysadzinowych, o wskaźniku róŜnoziarnistości D >5 i o grubości równej co najmniej 
głębokości przemarzania. 
Podsypkę naleŜy zagęścić. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 według normalnej próby 
Proctora. 
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5.2.4. Układanie rur 
 
 Rury naleŜy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podłoŜa zgodnie  
z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. 
 
Jeśli końce rury mają wykonane ścięcia dostosowujące jej wlot i wylot do kształtu nasypu  
i kąta przecięcia osi przepustu z nasypem, to naleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe jej 
ustawienie. 
 
W przypadku, gdy rura ma łączenia to naleŜy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło  
do rozluźnienia połączeń. 
 
Rura po ułoŜeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniała swojego 
połoŜenia w czasie zasypywania. 
 
Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyłek ułoŜenia rur w planie i profilu oraz rzędnych 
wlotu i wylotu muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

5.2.5. Wykonanie zasypki 
 Wykop na całej szerokości, co najmniej do wysokości 30 cm ponad górną krawędź 
przepustu naleŜy zasypać kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierającej się w przedziale 
0÷32 mm i wskaźniku róŜnoziarnistości D >5. Mogą to być mieszanki Ŝwirowe lub kruszywo 
łamane zwykłe. 
Wymagane jest by maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na rurze 
nie przekraczała wielkości skoku śruby karbu zewnętrznego. Jeśli całkowita grubość poziomu 
nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nasypka na całej wysokości musi spełniać podane 
wyŜej wymagania. 
 
Szczególnie starannie naleŜy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w 
obszarze ograniczonym ćwiartką koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie 
same parametry jak podsypka pod przepustem. 
 
Zasypka powinna być wykonana warstwami z materiału homogenicznego z zagęszczeniem. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosić 1,00 według normalnej próby 
Proctora (w strefie bezpośrednio przy rurze Is≥0,97). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Dostawca rur PEHD winien dostarczyć aprobatę techniczną do zakupionych materiałów. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót wg SST D.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie robót 
w szczególności obejmuje : 
- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz 

spadków (min. 1%) z dokładnością ±2 cm, 
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z mieszanki  

w trzech miejscach, wskaźnik zagęszczenia ≥0,98, 
- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości 

min. równej wysokości karbu rury, 
- ułoŜenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne 

wlotu i wylotu oraz prawidłowe załoŜenie opaski łączącej, 
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- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik 
zagęszczenia ≥0,97 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz ≥1,00 w pozostałej 
strefie przepustu. 

 
6.3. Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania Deklaracji Zgodności oraz 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, 
kaŜdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Akceptacja partii 
materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej 
przez InŜyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. Obmiar robót 
 Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe 
obmierzane wg innych jednostek. 
 Obmiar robót polega na określeniu faktyczne stanu, zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których 
potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a InŜynierem. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie. 
Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z InŜynierem w trybie ustalonym w Umowie. 
Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i naleŜy je porównać z dokumentacją 
w celu określenia róŜnic w ilościach robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Płatność za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami naleŜy przyjmować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości 
wykonywania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- przepusty z rur PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami  

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu pod przepust, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki pod rury, 
- ułoŜenie rur w wykopie, 
- ścięcie końców rur w dostosowaniu do pochylenia skarp, 
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu z bruku kamiennego na podbetonie, 
- wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. Przepisy związane 
 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka.. 

Wytyczne wykonania przepustów z rur polietylenowych opracowane przez firmę AROT VIA 
POLSKA, 

„Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych” GDDP, 

PN-EN 197-1 „Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku” 

PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu” 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM W-wa, 

Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach 
(Dz.U. nr 92 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), 

BN-75/8971-06 „Składowanie materiałów”, 

PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w związku z przebudową 
ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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 SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docelowego oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi i obejmują: 

- wykonanie linii segregacyjnych ciągłych, 
 

- wykonanie linii segregacyjnych przerywanych, 
 

- wykonanie linii na skrzyŜowaniach i przejściach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ci ągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki-znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące 
do wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają  
o konieczności opuszczania pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych  
i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające- znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do znakowania grubowarstwowego – masy chemoutwardzalne nakładane 
warstwą grubości od 0,9 mm do 3 mm. 

1.4.7. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich punktowe elementy 
odblaskowe. 

1.4.8. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem  
na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności 
oznakowania w nocy. 

1.4.9. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu 
właściwości antypoślizgowe. 
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1.4.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi 
posiadać aprobatę techniczną. 

2.3 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości jego lub InŜyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają  
one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM  
lub akredytowanemu laboratorium.  

2.4 Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów  
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby  
na kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
- masę brutto i netto, 
- numer partii i datę produkcji, 
- informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
- ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

2.5 Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6,  
a szczegółowe wymagania określone są w PN-EN 1423:2001[5] i PN-EN 1436:2001 [6]. 

2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

 Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty 
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zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą 
występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa 
aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.2. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska. 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagraŜających zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość 
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy 
składowania w warunkach określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze poniŜej 40o. 

3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do prac podstawowych 

  Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie 
sprzętem zmechanizowanym. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego 
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu winien posiadać moŜliwość regulacji 
wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.  
  Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie oraz musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 

3.2. Sprzęt towarzyszący 

  Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem 
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachołków, które zabezpieczają świeŜe znakowanie 
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków 
ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia 
naniesionego na nim oznakowania i oddania pod ruch. 
  Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, 
przewidzianych do oznakowania odcinka robót wg „Instrukcji oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 z dnia 18.06.1990 r.). 
  Wykonawca powinien dysponować sprzętem umoŜliwiającym mechaniczne starcie 
znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania 
zanieczyszczeń. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.07.01.01. 
 

 220

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  

Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz 
zgodnie z prawem przewozowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy 

  Dokładne połoŜenie przyszłych znakowań naleŜy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu  
o projekt oznakowania. Aby trasowanie było jednoznacznie czytelne, naleŜy nanieść  
w odpowiednich odstępach punkty lub wąskie linie, farbą o niskiej Ŝywotności, zgodnie  
z przebiegiem zaplanowanego znakowania. Początek i koniec róŜnego rodzaju linii, naleŜy 
nanieść za pomocą małych poprzecznych kresek. 

5.2.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 

Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, 
zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować 
przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na 
drodze malowarki. Ilość materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na 
metr kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ  
o 20%. 

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace moŜna wykonywać 
ręcznie, przy uŜyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 

5.2.3. Dokładność nanoszenia 

  Po przedstawieniu InŜynierowi przez Wykonawcę, do akceptacji materiałów  
do oznakowania podjęte zostaną następujące ustalenia technologiczne: 
- ilość nanoszonej masy,     
   Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje: 
- ilość nanoszonej masy (grubość warstwy) nie moŜe być niŜsza niŜ o 20% w stosunku do 

ustalonej, 
5.2.4. Usuwanie oznakowania poziomego 
 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę 
naleŜy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
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− cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

− grubowarstwowego, metodą frezowania, 
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie  
na przyczepność nowego oznakowania do podłoŜa, na jego szorstkość, trwałość oraz  
na właściwości podłoŜa. 
 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby  
nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez InŜyniera. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

6.1.1. Kontrola jakości masy chemoutwardzalnej 

  Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji rodzaj masy chemoutwardzalnej wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM 
w Warszawie. 
  KaŜda partia zakupionej masy przed jej uŜyciem, winna uzyskać skrócone świadectwo 
badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
  Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane 
przez Zamawiającego w zakresie: 

- badania mikroskopowe, 
- lepkość, 
- czas schnięcia, 
- zawartość części lotnych. 

6.1.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych 

  Przed rozpoczęciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
rodzaj mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami 
zagranicznymi lub świadectwem badań. Jednorazowo podstawowe cechy materiału, zostaną 
sprawdzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 

6.2. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego 

  PoniŜsze wymogi dotyczą trwałego znakowania poziomego. 

6.2.1. Widoczność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji  
i barwą oznakowania. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
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 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem 
luminancji wg PN-EN 1436:2001 [6]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla 
oznakowania świeŜego, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1. 
 Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony 
pomiarem współczynnika luminancji β, wg PN-EN 1436:2001 [6].. Wartość współczynnika β 
powinna wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy: 
− białej, co najmniej 0,60. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy: 
− białej, po 12 miesiącach uŜywalności, co najmniej 0,30. 

 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2001 [6] przez 
współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć  
w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne: 

Punkt naroŜny  1 2 3 4 
Oznakowanie białe: x 

y 
0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

6.2.2. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku 
RL, określany wg PN-EN 1436:2001 [6]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeŜego w stanie 
suchym, barwy: 

− białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego: 
a) grubowarstwowego barwy: 

− białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 

6.2.3. Szorstkość 

 Miara szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2001 [6].Wartość SRT symuluje 
warunki, w których pojazd wyposaŜony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy 
prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 Wskaźnik szorstkości winien wynosić: 
       -   na świeŜym oznakowaniu, nie mniej niŜ 50 jedn. SRT, 
       -   na uŜywanym oznakowaniu, nie mniej niŜ 45 jedn. SRT. 

6.2.4. Trwałość 

  Trwałość oceniana jest jako stopień zuŜycia w 10 stopniowej skali na zasadzie 
porównania z wzorcami fotograficznymi, powinna po 12 miesięcznym okresie eksploatacji 
oznakowania wykonanego masami chemoutwardzalnymi wynosić co najmniej 6. 

6.2.5. Czas schnięcia  

 Czas schnięcia w Ŝadnym przypadku nie moŜe przekraczać 2 godzin. 

6.2.6. Grubość znakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 
powinna wynosić dla oznakowania: 
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a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co 
najwyŜej 800 µm. 

b) punktowymi elementami odblaskowymi umieszczanych na części jezdnej drogi, co 
najwyŜej 15 mm. 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

6.3. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej 
raz dziennie, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby wg PN-EN 1436:2001 [6], 
 
b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg PN-EN 1436:2001 [6], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową  

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r …” [2], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności wg PN-EN 1436:2001 [6]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 
0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, 
InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w PN-EN 1436:2001 [6]. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą wadliwość 
wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 
Zamawiający. 

6.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka 
cienkowars- 

twowego 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do 
znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników    
   chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 

≤ 30 
≤ 10 

0 
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2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz. 
> 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle rozproszonym dla 
oznakowania świeŜego barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- Ŝółtej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 130 
≥ 100 

4 Współczynnik luminancji β dla oznakowania świeŜego 
barwy 
- białej 
- Ŝółtej 

 
 

współcz. β 

 
 

≥ 0,60 
≥ 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla oznakowania 
świeŜego w stanie suchym barwy: 
- białej 
- Ŝółtej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 300 
≥ 200 

6 Szorstkość oznakowania 
- świeŜego 
- uŜywanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 
≥ 50 
≥ 45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami 

 
wskaźnik 

 
≥ 5 
≥ 6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni 
- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi mm 

 
 

≤ 800 
 

10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

miesięcy 
≥ 6 

 

6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.5.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z „Instrukcją o 
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co 

najwyŜej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niŜ ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 
szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.5.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do pokrycia pełnej powierzchni 
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.6.1. 

7. Obmiar robót  
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7.1 Ogólne zasady obmiaru 

  Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiaru 

 Jednostką obmiaru jest 1 m2 naniesionych znaków z materiałów cienkowarstwowych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.00.00.00."Wymagania 
ogólne". 

8.2. Badania odbiorcze 

Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do 
badań odbiorczych, najpóźniej w ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do 
wykonania badań w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania. 
  Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty wykonania znakowania, to 
zostaną zastosowane kryteria jak dla znakowania uŜywanego. 
  Przewiduje się następujące badania odbiorcze: 
- badanie odblaskowości (pomiar współczynnika luminacji wstecznej). 

Wybiera się do badań losowo jeden przekrój w kilometrze. Badanie obejmuje linie krawędziowe, 
linię segregacyjną i inne elementy znakowania. 
W przypadku linii przerywanej dokonuje się 5 pomiarów na jednym segmencie linii,  
a w przypadku linii ciągłej 5 pomiarów na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik średni z 5 pomiarów. 
InŜynier lub ekipa pomiarowa działająca w jego imieniu moŜe wskazać dodatkowe przekroje drogi 
w celu dokonania pomiarów. 

 
Badanie przeprowadza się w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygający wynik 
bierze się średnią z 3 odczytów współczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone są 
na koszt Zamawiającego. 

8.3. Rola badań i pomiarów w odbiorze robót 

 Podstawą do oceny jakości i zgodności z Umową są badania i pomiary prowadzone  
w czasie realizacji znakowania jak i po zakończeniu oraz oględziny wizualne dokonane podczas 
odbioru.  
  Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z wcześniej cytowanymi zasadami. 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru naleŜy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i 
pomiarów. W przypadku wątpliwości, co do jakości robót Wykonawca  
w porozumieniu z InŜynierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 

8.4. Zasady odbioru ostatecznego robót  

  Po zakończeniu robót uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompletowaniu całej 
przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie InŜyniera. Po sprawdzeniu 
i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Zamawiający w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwoła 
spotkanie w celu odbioru robót. 
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  W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie sporządzony 
i podpisany protokół odbioru robót. W protokóle zostanie potwierdzone prawidłowe i terminowe 
wykonanie robót w całości lub w ich części. 
  Pozostałe roboty w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia będą ujęte oddzielnie. 
  W stosunku do tych robót w protokóle ustali się sposób i termin usunięcia usterek na koszt 
Wykonawcy. 

8.5. Gwarancja  

  Dla oznakowania grubowarstwowego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 
9. Podstawa płatności 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogólne". 
  Płatność za m2 powierzchni oznakowania materiałami cienkowarstwowymi naleŜy przyjmować 
zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonania robót na i jakości uŜytych materiałów na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
 
   Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać oznakowanie poziome jezdni: 

- linie segregacyjne ciągłe , 
- linie  przerywane, 
- linie na skrzyŜowaniach i przejściach. 

   Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- zakup, przygotowanie i transport materiałów, 
- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie w miejscach przewidzianych do malowania, 
- wyznaczenie linii i kształtów oznakowania, 
- przedznakowanie, 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnie drogi o kształtach i wymiarach zgodnych  

z dokumentacją projektową i „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 03.07.2003 r. …” przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót - ochrona 
znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych oraz pomiarów przewidzianych  

w specyfikacji. 

10. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

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

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach –  
poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003 r. Nr 220. 

3. Załączniki do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – poz. 2181,Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003 r. Nr 
220. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem– Dz. U. Nr 177 – 
poz. 1729 . 

5.  PN-EN 1423:2001 Materiały do poziomego oznakowania dróg – Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny. 

6.  PN-EN 1436:2001 Materiały do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące poziomych 
oznakowań dróg 

7.  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
8.  PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w związku z przebudową 
ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 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 SST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
oznakowania pionowego i obejmują: 
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, 
- przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków  

(folia odblaskowa typu 2): 

    – grupa znaków średnie (S)  

1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami - „Instrukcją o znakach drogowych pionowych”, „Katalogami Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

 KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe 
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków. 

 Fundamenty dla zamocowania słupków znaków mogą być wykonywane jako: 
− prefabrykaty betonowe, 
− z betonu wykonywanego „na mokro”. 
 Klasa betonu C-15/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [1]. 
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2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 
[3]. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

 Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-32250 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje je 
dokumentacja projektowa lub wskazania InŜyniera. Domieszki chemiczne powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5]. 
 W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie 
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.4. Tarcza znaku 

2.4.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
 Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku,  
a takŜe sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie 
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.4.2. 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 takŜe udostępnić na 
Ŝyczenie odbiorcy: 
a) instrukcję montaŜu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

2.4.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
− blacha stalowa ocynkowana.  

2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej 

 Tarcza znaku z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,0 mm powinna być 
zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.  
 Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją 
jedynie farbami antykorozyjnymi. 
 Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi  
o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niŜ przewidywany okres uŜytkowania znaku. 
 Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niŜ  
310 MPa. 
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2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy 
znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić więcej niŜ 1,5 % największego 
wymiaru znaku. 
 Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy 
znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta  
(w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

2.5. Znaki odblaskowe 

2.5.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku 
materiałem odblaskowym. Do oklejenia tarcz znaków zastosować folie typu 2. 
 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 
określone w aprobacie technicznej. 

2.5.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 
na jego powierzchni. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być 
uzgodnione z producentem folii. 
 Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 
7 do 10 lat, w zaleŜności od rodzaju materiału. 
 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 
 Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być 
większe w kaŜdym kierunku niŜ: 
− 2 mm dla znaków małych i średnich, 
 W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 
 4 x 4 cm nie moŜe występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki)  
o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 W znakach uŜytkowanych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 
4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ  
1 mm w kaŜdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niŜ 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej długości 
znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
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 W znakach uŜytkowanych dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii  
o powierzchni nieprzekraczającej 6 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na 
powierzchni znaku średniego. 
 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 uŜytkowanych istnienie takich 
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 
przekroczą wielkości określonych poniŜej. 
 W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie 
przekraczających 2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego z fragmentów znaku  
o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie 
wymaganej gwarancji Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą 
nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 
0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie moŜe być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku 
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą 
ochronną. 

2.5.3. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych 

 Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej 
występować lokalne nierówności i pofałdowania. 
 W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm 
nie moŜe występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie 
większej niŜ 8 mm itp.) o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych 
rys dłuŜszych od 8 mm na powierzchni znaku. 
 W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na kaŜdym  
z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek 
jak wyŜej, o wymiarach nie większych od 2 mm w kaŜdym kierunku. Na kaŜdym z tych 
fragmentów dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i całkowitej 
długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej 
niŜ 5 zarysowań szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie 
większej od 20 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
 W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się równieŜ lokalne 
odklejenia folii o powierzchni nieprzekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ 
pięć na powierzchni znaku średniego. 
 Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku 
występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, 
sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uŜytkowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska 
korozyjne nie przekroczą wielkości określonych w dalszym ciągu. 
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 Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków 
malowanych. 
 W znakach nowych folia nie moŜe wykazywać Ŝadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, 
zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni 
jak i na obrzeŜach tarczy znaku. 
 W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej 
gwarancji, co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczających  
2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.  

W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji 
nie moŜe występować Ŝadna korozja tarczy znaku. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90o przy promieniu łuku zgięcia do 15 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
 Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone 
od tarczy znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone. 

2.6. Materiały do montaŜu znaków 

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny 
być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zaleŜności od ich wielkości. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych 
powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 
 Kruszywo do betonu naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym  
i odwodnionym podłoŜu. Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem 
prześwitu minimum 10 cm między podłoŜem a prefabrykatem. 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. Sprzęt 
 
  Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być 
wykonane ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego 
przez InŜyniera. 
  Roboty ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego moŜna wykonać 
ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
InŜyniera. 

4. Transport 
 
  Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok 
siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się i uszkodzenia podczas transportu. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w SST D.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka 
drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne z "Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym". 

5.2.1. Zakupienie znaków i tablic drogowych. 

 Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 
niniejszej SST. Wymiary znaków drogowych - grupa wielkości znaków - średnie według 
"Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - Monitor Polski - Dziennik Urzędowy 
Rzeczypospolitej Polskiej - Załącznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 r. Liternictwo, 
symbole i kolorystyka zgodna z powyŜszą instrukcją. 

5.2.2. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic (wymiary  
wg KPED). 

5.2.3. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubość 
podsypki piaskowej wynosi 30 cm. 

5.2.4. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków z betonu klasy B 15 - wymiary 
fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu  
w fundamencie. 

5.2.5. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie 

  Wykonawca uzgadnia z InŜynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej 
(warianty zamocowań podano w KPED - karta 03.67.). 
  Rurę oraz głębokość zakotwienia naleŜy dostosować do wymiarów tablic. 

5.2.6. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą znaku przy pomocy uniwersalnych 
uchwytów do znaków i tablic drogowych. 

5.2.7. Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych - grunt 
wokół fundamentów zagęszczać warstwami grubości 20 cm, z polewaniem wodą. 

5.2.8. Ustawienie znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i "Instrukcją  
o znakach drogowych pionowych ". 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
 
  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano SST D.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot: 
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- badania jakości materiałów pod względem zgodności z SST, 
- prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z "Instrukcją  

o znakach drogowych pionowych" pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, 
kolorystyki i liternictwa, 

- prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków  
i tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), 

- prawidłowość wykonania podsypki i fundamentów (klasa uŜytego betonu, zagęszczenie), 
- wykonanie zasypki wokół fundamentów (KPED). 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

7.2 Jednostka obmiaru 

  Jednostką obmiaru oznakowania pionowego trasy są sztuki (szt.) wykonanych  
i ustawionych znaków drogowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 
 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 
 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
  Płatność za sztukę ustawionego znaku drogowego naleŜy przyjmować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości wykonania robót i jakości 
uŜytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

  Zgodnie z Dokumentacja Projektową naleŜy wykonać oznakowanie pionowe docelowe: 

- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, 
- przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków, 

   Cena wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i przygotowawcze, 
– zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– zabezpieczenie antykorozyjne słupków, 
– wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic, 
– wykonanie podsypki piaskowej, 
– wykonanie fundamentów i osadzenie w nich słupków znaków i tablic, 
– montaŜ znaków na słupkach, 
– załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty, 
– oznakowanie na czas prowadzenia robót, 
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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10. Przepisy związane 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i Mostów z 1979 i 1982 roku. 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 
grudnia 2003 r. Nr 220. 

Załączniki do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – poz. 2181,  
Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003 r. Nr 220. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem– Dz. U. Nr 177 – poz. 1729 . 

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe  
na konstrukcjach stalowych staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
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1. Wstęp 
  
1.1 Przedmiot SST 
  
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w związku z 
przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obejmujących SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
krawęŜników betonowych i obejmują: 

- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=12cm), 

- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm obniŜonych 
(h=2cm), 

- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 12x25x100cm zatopionych z 
wykonaniem ław betonowych 

Określenia podstawowe: 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawęŜników wg 
zasad niniejszej SST są: 
2.1 Kraw ęŜnik z betonu wibroprasowanego 15x30x100, 12x25x100, 15x21x30, 
10x25x100, 20x30x50 i 20x30x100  
 Zastosowane krawęŜniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym 
normom: 

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

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

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniŜej 4 %, 
- wytrzymałością z betonu B 30, 
- nośnością: 

- 31,6 kN dla krawęŜników 20x30x100 cm, 
- 17,1 kN dla krawęŜników 15x30x100 cm, 
- 8,4 kN dla krawęŜników 12x25x100 cm, 
- 5,8 kN dla krawęŜników 10x25x100 cm. 
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- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 
- stopień mrozoodporności F150. 

2.2 Ława betonowa z oporem 
 Ława betonowa pod krawęŜnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1 
2.3 Podsypka cementowo – piaskowa 
 Podsypkę pod krawęŜnik naleŜy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4.  
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawęŜnikami: 

 
- cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 
- piasek - naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom 

PN-79/B-06711 „Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”, 
- woda - naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie  
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

Ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe powierzchnie:  
 - liczba max 2 
 - długość, mm, max 20 
 - głębokość, mm, max 6 

 
2.6. Składowanie 
 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ 
szerokość krawęŜnika. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, 
zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
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4.2.KrawęŜniki  
  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3.Beton na ławę z oporem  
 Beton na ławę z oporem transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewoŜenia wytworzonego betonu. 
 Czas transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny.  
4.4.Piasek oraz cement  

 Piasek oraz cement przewoŜony być moŜe na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zaakceptowanymi przez InŜyniera i zapewniającymi trwałość własności 
materiałów podczas transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Transport materiałów przewidzianych niniejszą SST do wykonania powyŜszych robót. 
 Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. Transport 
i składowanie krawęŜników betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót 
 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym naleŜy wykonać zgodnie z 
„Instrukcją znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawęŜnika 
 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawęŜników, wykonane 
będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4 Wykonanie koryta pod ławę betonową z oporem. 
 Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę 
betonową z oporem i bez oporu, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - 
zgodnie  z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta IS ≥ 0,97. 
5.2.5 Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawęŜniki. 
 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 
jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez InŜyniera. 

  Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 „Beton 
zwykły”. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 
SST. 
 Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy B 15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. 
 Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem  rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawęŜnik. 
 Na wykonanej ławie betonowej naleŜy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - 
piaskową grubości 5 cm, celem prawidłowego osadzenia krawęŜnika. Podsypkę cementowo - 
piaskową wykonać naleŜy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED. 
5.2.7 Wbudowanie krawęŜników betonowych 
 Roboty związane z wbudowaniem krawęŜników na ławie betonowej z oporem winny być 
wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie 
niŜszej niŜ 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawęŜnika naleŜy wykonać 
ręcznie. Przy wbudowywaniu krawęŜnika naleŜy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy 
przebiegu krawęŜnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego  
z Dokumentacją Techniczną. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 
cm w niwelecie krawęŜnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
5.2.8 Wypełnienie spoin między krawęŜnikami 
 Spoiny między krawęŜnikami po oczyszczeniu naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przy uŜyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy 
opisano w punkcie 2.4 niniejszej SST. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Badanie krawęŜnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez InŜyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale 
InŜyniera, 3 sztuki krawęŜnika dla przeprowadzenia następujących badań: 

- nośność krawęŜników, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność na działanie mrozu. 
- Wytrzymałość na ściskanie krawęŜników z betonu C25/30 
- Ścieralność krawęŜników z betonu na tarczy Boehmego 
PowyŜsze badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.3.Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.3.1.Badanie dostaw materiałów 
 Badanie krawęŜnika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawęŜnika na 300 m 
wykonywanego wbudowania, wybraną w obecności InŜyniera do badań laboratoryjnych. 
Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 6.1. 

Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego. 
6.3.2.Badania betonu na ławę 
 Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, 
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej  
z oporem). 
6.3.3.Kontrola ustawienia krawęŜnika 
 Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawęŜnika z Dokumentacją 
Projektową. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7. 
 Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne 
wstawienia i odbioru”. 
6.3.4. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

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

kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub 

piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 

cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.5. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

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

punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

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

7. Obmiar robót 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wbudowanego krawęŜnika zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarem w terenie. 

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

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za 1 metr wbudowanego krawęŜnika naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru, 
atestów producenta krawęŜników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 
materiałów. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać : 
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- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=12cm), 

- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm obniŜonych 
(h=2cm), 

- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm zatopionych z wykonaniem 
ław betonowych 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 

krawęŜnik, 
- ustawienie krawęŜnika betonowego, 
- wypełnienie spoin między krawęŜnikami przygotowaną zaprawą cementowo-

piaskową, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 
 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

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

i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 
PN-79/B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-64/8845-02  KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 
Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich – Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i 
Mostów, Transprojekt, Warszawa 1979 



 
 

 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

D.08.02.02 
45233000-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHODNIKI  Z  BRUKOWEJ 
KOSTKI  BETONOWEJ 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.02.02 

 247

1. Wstęp 
  
1.1 Przedmiot SST 
  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki betonowej w związku z przebudową ul. Droga 

Lisia w Borku Wielkopolskim. 
1.2 Zakres robót objętych SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce 
cementowo - piaskowej i obejmują: 

− wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze 
szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem  

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.4.2. Brukowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni według zasad niniejszej 
specyfikacji jest kostka brukowa betonowa koloru szarego grubości 8cm. 
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę. 
2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

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

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

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

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B- 06250, % nie więcej niŜ 5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 150 cyklach zamraŜania, wg PN-B-

06250  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, % nie więcej niŜ 
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej niŜ  

 
 

brak 
5 
 

20 
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4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie więcej 
niŜ 

 
3,5 

2.1.3. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 

równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
2.1.4. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubości kostek: 
- 80 mm (kostka koloru szarego), 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek: szary. 

2.2  Piasek na podsypkę  
 Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.. 
 Piasek do pielęgnacji wykonanego chodnika - naleŜy uŜyć piasku opisanego w punkcie 
2.2. niniejszej SST. 
2.3 Cement 

Na podsypkę cementowo – piaskową naleŜy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg 
PN-B-11113:1996 
Badanie cementu naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 196. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, 
moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego 
przydatność do robót 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Roboty związane z rozścieleniem podsypki piaskowej w wykonanym korycie 
wykonane będą ręcznie. 
3.3. Roboty związane z układaniem nawierzchni z kostek betonowych wibro-
prasowanych wykonywane będą przy uŜyciu narzędzi brukarskich lub specjalistycznych 
układarek do nawierzchni kostkowych 
3.4. Roboty pielęgnacyjne wykonywanego chodnika wykonywane będą ręcznie. 
3.5.Sprzęt uŜyty do wykonania chodnika musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
4.2. Kostka betonowa wibroprasowana przewoŜona moŜe być dowolnymi środkami 
transportu. Transport i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający 
materiał przed moŜliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak 
dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 
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4.3. Piasek - moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
InŜyniera. Podczas transportu i składowania naleŜy zabezpieczyć róŜne asortymenty piasku 
przed mieszaniem się ich. 
4.4. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
5. Wykonanie robót 
  

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

5.2 Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych wg punktu 2 niniejszej SST do 
wykonania nawierzchni z kostki. 

Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyŜszych robót muszą 
uzyskać akceptację InŜyniera. 

Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 
niniejszej SST. 
5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków wykonywanej nawierzchni. 

Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokościowe, niezbędne do wykonania robót. 
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót. 

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka drogi (ulicy) na którym prowadzone są 
roboty objęte niniejszą SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinek drogi, na którym 
prowadzone są roboty naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 
5.2.4 Wykonanie koryta pod chodnik, opaskę  

Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej. 

Podsypka cementowo-piaskowa powinna być wykonana w proporcji 1:4 i rozścielona  
ręcznie w korycie oraz powinna być tak ubita aby stopa człowieka pozostawiała ledwie 
widoczny ślad. Grubość podsypki 5 cm lub 3 cm. 

Konieczne jest rozścielenie podsypki na grubość większą niŜ docelową po 
zagęszczeniu. Po rozłoŜeniu podsypka powinna być wyrównany. 
5.2.6 UłoŜenie kostek betonowych. 

Kostkę betonową naleŜy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania 
kostki naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 

Pierwsze kilka rzędów kostek winno być ułoŜone bardzo starannie dla zapobieŜenia 
wypierania kostek juŜ ułoŜonych. Nieregularne przestrzenie przy krawędziach są wypełniane z 
kostek przyciętych. Uzupełnień tych dokonuje się po ułoŜeniu kostek całych.  

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułoŜeniu kostki naleŜy ubić przy pomocy wibratora płytowego. W normalnych 
warunkach wystarczające są trzy przejścia wibratora płytowego 
5.2.7 Wypełnienie spoin między kostkami betonowymi. 
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Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm, szerokość 
spoin na łukach zaleŜnie od potrzeby nie powinna być większa niŜ 3 cm. 

Głębokość wypełnienia spoin powinna wynosić ok. 5 cm. 
Przed rozpoczęciem wypełniania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona 

wodą, piasek winien być rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe 
przejścia wibratorem, celem wypełnienia połączeń i zwiększenia efektu klinowania. 
6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. 
6.1 Kontrola jako ści materiałów 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 Pozostałe wymagania określono w SST D.05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa 
 Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta:  

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

− szerokości koryta: ± 5 cm. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 2.2 
niniejszej SST.  
6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
pkt 5.2.6 i 5.2.7 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.3.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 
150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm.  
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego chodnika, nawierzchni na wyspie dzielącej 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. 
9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. 
Płatność za 1m2 wykonanej nawierzchni naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i 

atestów producenta materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
− nawierzchnię z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup oraz dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie i rozścielenie podsypki cementowo - piaskowej, 
− ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− pielęgnacja wykonanych elementów, 
− oznakowanie robót, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Roboty polegające na wykonaniu koryta gruntowego ujęte zostały w SST 
D.04.01.01. 

10. Przepisy związane 
 PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntów. 
PN-B-11113:1996        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   drogowych. Piasek.. 
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 
BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk  tramwajowych. 

Płyty chodnikowe. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-80/67775-0        Arkusz 1.  Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania.  
 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184  
z dnia 6.06.1990 r. 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów. 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych w 

związku z przebudową ul. Droga Lisia w Borku Wielkopolskim.  

1.2 Zakres stosowania SST 
  
 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 SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeŜy betonowych i obejmują: 
 
- ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm  

wzdłuŜ projektowanych chodników. 
- ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm 

i ławie betonowej z oporem jako obramowanie zjazdów. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 ObrzeŜa betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od 
pobocza lub pasa gruntowego. 
1.4.2 Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeŜy 
betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej SST są: 
 
2.1. ObrzeŜa betonowe - powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 

NaleŜy zastosować obrzeŜe wysokie 8x30x100 cm gatunku 1. Do produkcji 
obrzeŜy naleŜy uŜyć beton wg PN-EN 206-1, klasy C25/30. 

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością poniŜej 4 %, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego ≤ 3mm 

2.2 Palisada brukowa 
NaleŜy zastosować palisadę brukową koloru czerwonego o wymiarach 15x60 cm. 
2.3. Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową - powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek.”. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeŜami  
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- cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. 
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku, 

-  piasek - naleŜy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom  
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek.. 

- woda - naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

2.4.1.  Cement 
 Cement stosowany do betonu i podsypkę cementowo-piaskową  powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-19701. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.4.2. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy betonowych wykonane będą ręcznie. 
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
4.2. ObrzeŜa betonowe i palisada brukowa - transport i składowanie na miejscu 
wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania”. 
4.3. Piasek na podsypkę piaskową pod obrzeŜa betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moŜe być dowolnymi środkami transportu (wskazane - 
samowyładowcze środki transportu) zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany będzie środkami transportu 
przewidzianymi do przewoŜenia tego typu materiałów.  

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
 Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w pkt. 2 niniejszej 
SST. 

Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport materiałów na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej SST. 

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeŜy betonowych 
 Wykonawca dla własnych potrzeb moŜe wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty 
sytuacyjno - wysokościowe niezbędne mu do wykonania robót. 
 Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane 
przez słuŜby geodezyjne. 
5.2.3 Oznakowanie prowadzonych robót 
 Oznakowanie prowadzonych robót  naleŜy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
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5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeŜa betonowe na podsypce 
piaskowej i ławie betonowej oraz pod palisadę na podsypce. 
 PowyŜsze roboty wykonane będą ręcznie. 
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeŜa nie powinny przekraczać 0,5 %. 
5.2.5 Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeŜe i palisadę. 
 Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 
jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez InŜyniera. 

  Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250 „Beton 
zwykły”. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej 
SST. 
 Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. 
 Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.6 Wykonanie podsypki piaskowej oraz cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeŜa 
betonowego oraz palisady 
 Podsypka piaskowa pod obrzeŜa i cementowo-piaskowa pod palisadę wykonana będzie 
ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy grubości 
3 cm. 
 Wbudowane obrzeŜa i palisady naleŜy obsypać gruntem od strony przeciwnej niŜ 
wykonywany chodnik. 
5.2.7 Wypełnienie spoin między obrzeŜami i palisadą zaprawą cementowo-piaskową 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Po oczyszczeniu naleŜy wypełnić je 
zaprawą cementowo-piaskową, przy uŜyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Spoiny muszą 
być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. Materiały do wykonania zaprawy opisano w 
punkcie 2.3. niniejszej SST. 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola jakości materiałów 
 ObrzeŜa betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-
80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 
 Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 sztukę obrzeŜa na 300 m wykonanego 
wbudowania. Koszt badań pokrywa Wykonawca. 
6.3.Kontrola w trakcie robót 
6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeŜa i palisady. 
6.3.2.Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeŜe betonowe i palisadę. 
6.3.3.Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej 
6.3.4.Kontrola ustawienia obrzeŜy betonowych i palisady: 
− zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
− zgodność niwelety wykonanego obrzeŜa z Dokumentacją Projektową. 

Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji podano w punkcie 5 niniejszej SST. 
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7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeŜa betonowego i palisady na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

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

9. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 Płatność za metr ustawionego obrzeŜa na podstawie obmiaru i atestów producenta 
materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót. 
 Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
- ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm  

wzdłuŜ projektowanych chodników. 
- ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm 

i ławie betonowej z oporem jako obramowanie zjazdów. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeŜa i palisady, 
- oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeŜe chodnikowe na podsypce piaskowej i 

ławie i pod palisadę na podsypce na ławie, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeŜa oraz podsypki cementowo-piaskowej 

pod palisady, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem, 
- ustawienie, cięcie obrzeŜy betonowych i palisad, 
- wypełnienie spoin między obrzeŜami i palisadami, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeŜach betonowych  

i palisadach od strony zewnętrznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. Przepisy związane 
 Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

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

BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki  
i obrzeŜa. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-11113:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 


