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DZIA KI POD REALIZACJ  INWESTYCJI: 

Na terenie województwa warmi sko - mazurskiego, gmina Susz 

Dzia ki istniej cego pasa drogowego (b cych w zarz dzie ZDW w Olsztynie): 

obr b 5 Bronowo 5-6/1, 5-7/16, 5-7/18, 5-7/21, 5-9/1, 5-13/4, 5-14/1, 5-14/2 
obr b 21 Karolewo 21-1 
obr b 2 Susz-2 2-1, 2-2/1 

Dzia ki do podzia u: 

obr b 5 Bronowo 5-7/10 (5-7/23), 5-7/14 (5-7/25), 5-7/17 (5-7/27), 5-7/19 (5-7/29), 5-7/22 (5-
7/31), 5-9/2 (5-9/3), 5-13/3 (5-13/9), 

obr b 2 Susz-2 2-2/2 (2-2/3)  

 
Pozosta e dzia ki, które sk adaj  si  na projektowany pas drogowy a nie wynika to ze zmian wprowadzanych 
tym opracowaniem, znajduj  si  w opracowaniu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa 
– granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452". 
Numery dzia ek bez nawiasów oznaczaj  numery aktualne. 
Numery dzia ek w nawiasach oznaczaj  numery dzia ek po podziale. 
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Uwaga! 
Zapisy zawarte w szczegó owych specyfikacjach technicznych bran y drogowej obowi zuj  równie  w szczegó owych 
specyfikacjach technicznych dla pozosta ych bran . W przypadku ró nych zapisów w tym samym zakresie robót nale y 
przyjmowa  do realizacji zapisy korzystniejsze dla realizacji kontraktu i inwestora po uprzednim uzgodnieniu ich z inspektorem 
nadzoru i projektantem. 
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D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Szczegó owa  Specyfikacja Techniczna  (SST) D.M. 00.00.00.-„ Wymagania ogólne „ odnosi si  do wymaga  wspólnych  dla poszczególnych 
wymaga  technicznych dotycz cych  wykonania i odbioru robót, które zostan  wykonane w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z zadaniem " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 
granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  (drog ) albo jego cz  
stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty 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 urz dzeniami 
technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy 
In ynierem, Wykonawc  i projektantem,  
1.4.5. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen   
jako ci materia ów oraz robót. 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od ruchu na pod e gruntowe i 
zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

b) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z 
jednej lub dwóch warstw. 

c) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

1.4.12. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed 
uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.14. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa 
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru . 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Dokumentach Umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
 



D.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
4 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, 
uwzgl dniaj cym podzia  na Dokumentacj  Projektow , 
 Zamawiaj cego - wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  

(techniczn  ) i zostan  przekazane Wykonawcy   
 Wykonawcy - wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej , któr  Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami 

wynikaj cymi z n/w projektów. 
1. Geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  oraz inne dodatkowe projekty (je li b  wykonywane). Zgodnie z przepisami 

dotycz cymi sieci poligonizacji pa stwowej i osnowy realizacyjnej nale y wykona  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  sieci 
uzbrojenia terenu i obiektów, nanie  zmiany na map  zasadnicz  w skali 1:500 uzyskuj c potwierdzenie w ciwego O rodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie niezb dnym do realizacji kontraktu (minimum zakres inwestycji) w terminie do  
2 miesi cy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz powtórzenie aktualizacji tyle razy, ile b dzie wymaga  tego 
kontrakt, 

3. Porównanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualn  map  opracowan  przez Wykonawc  (sieci, sytuacyjno-
wysoko ciowo itp.).  

4. Dokumentacj  z wywiadu bran owego dla wszystkich wyst puj cych sieci uzbrojenia terenu, 
5. Aktualizacj  i przed enie warunków, uzgodnie  i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w zakresie niezb dnym do realizacji 

kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowa  towarzysz cych (projektów, pomiarów itp.), niezb dnych do powy szej 
aktualizacji, 

6. Dokumentacj  usuni cia kolizji niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych wraz z niezb dnymi uzgodnieniami i decyzjami 
uprawniaj cymi do ich przebudowy, 

7. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 
8. Plan dowozu materia ów budowlanych po istniej cej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych – 4 egzemplarze, 
9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 4 egzemplarze, 
10. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych je eli b  wymagane – 4 egzemplarze, 
11. Projekt istniej cego oznakowania drogowego dla docelowej organizacji ruchu, na podstawie którego zostanie odtworzona istniej ca 

organizacja ruchu – 4 egzemplarze 
12. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórk  w celu jego odtworzenia. 
13. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia je eli takie zostan  stwierdzone na etapie realizacji 

robót – 4 egzemplarze  
14. Sporz dzenie informacji o wytwarzanych odpadach i z enie do w ciwego organu – je eli takie odpady b  wytwarzane– 4 

egzemplarze 
15. Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
16. Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych 
17. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacj  i inwentaryzacj  w asn .. 
18. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego – 4 egz. 
19. W przypadku gdy wykonawca wyst pi o zmian  zapisów w SST, nale y j  przedstawi  do zatwierdzenia projektantowi , w uk adzie 

jakim ma by  wprowadzona do u ytku, zaznaczaj c kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany. 
20. Projekty szczegó owe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
21. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wed ug docelowej organizacji ruchu, 
22. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów ; 
23. Projekt urz dze  do mycia kó  samochodowych; 
24. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementów betonowych; 
25. Projekt warsztatowy dla urz dze  i systemów odwodnieniowych; 
26. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i por czy; 
27. Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub prze enia wszystkich urz dze , instalacji i wyposa enia nale cego do odpowiednich 

ytkowników znajduj cych si  w strefie oddzia ywania robót; 
28. Programy bada  dla ca ego sprz tu i urz dze  mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc. 
29. Projekt prze enia cieków na czas budowy i odwodnienia wykopów, 
30. Projekt technologiczny rozbiórki istniej cych przepustów lub ich elementów, 
31. Projekt pomostów roboczych, cianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji w tym dla przebudowywanych  przepustów, 
32. Wykonanie projektu zabezpiecze  opisanych w decyzji nr O .7624-8.20/09 z dnia 19.05.2011r. wraz z uzgodnieniem z Inwestorem 

oraz Wydzia em Ochrony rodowiska . 
33. Projekt technologiczny monta u przepustów, 
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34. Projekt oblicze cianek szczelnych,  
35. Projekt i wykonanie za enia osnowy podstawowej lub szczegó owej,  
36. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowej lub szczegó owej.  
37. Harmonogram robót z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i 

uzyskanych podczas robót budowlanych przez wykonawc  robót. 
38. Projekt i odtworzenie drena y i innych sieci uszkodzonych przez wykonawc  robót lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych 

przez geodet  na etapie prac projektowych. 
39. W trakcie budowy drogi nale y opracowa  projekt analizy nap ywu wód z terenu wraz z zaleceniami oraz zastosowa  rozwi zania 

zapobiegaj ce podtopienie pasa drogowego. 
40. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ci gach nale y opracowa  raport sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o 

aktualne przepisy wraz z ewentualnym przyci ciem lub usuni ciem elementów znajduj cych si  w skrajni.   
41. Wykonawca wykona szkice pod cze  drena y odkrytych podczas robót i uzgodni z zarz dc  lub w cicielem drena y ich pod czenie oraz 

uzyska protokó  odbioru wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych. 
42. Wykonawca jest zobowi zany do uj cia kosztów zwi zanych z demonta em uzbrojenia na czas robót i jego ponownym monta em po 

zako czeniu wykonywania prac. Je eli w ciciel sieci za da opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demonta u sieci na czas robót 
wykonawca jest zobowi zany do jej opracowania i uzgodnienia.    

43. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiaj cy lub Projektant mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów 
lub inne prace geodezyjne w ilo ci do 10% wszystkich prac geodezyjnych obj tych kontraktem. 

44. Inne opracowania, które oka  si  niezb dne do prawid owej realizacji i zako czenia inwestycji. 
Wszelkie uwagi dotycz ce przekazanej dokumentacji projektowej musz  by  zg oszone w ci gu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. 
Uwagi Wykonawcy winny by  precyzyjne i szczegó owo uzasadnione. 
Przed z eniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej ma obowi zek szczegó owego 
zapoznania si   z planem PZT oraz danymi w o rodku geodezji i uwzgl dnienia wszelkich kosztów zwi zanych z wyst pieniem dodatkowych kolizji z 
uzbrojeniem terenu. Koszty zwi zane z zapewnieniem prawid owego odwodnienia korpusu drogowego nale y uj  w cenie ofertowej. 
W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycj  kosztorysow  usuni cie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastruktur  techniczn  zawiera si  mi dzy 
innymi uzyskanie warunków, wykonanie projektu i opracowa  zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezb dnych zg osze , pozwole , wykonanie 
robót wynikaj cych z projektów i uzyskanie protoko u odbioru od zarz dcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy mi dzy innymi sieci elektroenergetycznych, 
sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd.  
 
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  stanowi  cz  umowy, a 
wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  
Inspektora Nadzoru , który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach 
okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu 
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie po czenia warstw konstrukcyjnych i nasypów, nale y wykonywa  zgodnie ze sztuk  budowlan , ze szczególnym uwzgl dnieniem 
schodkowania na czeniu warstw bitumicznych, podbudów i nasypów.  
W przypadku, gdy zostan  stwierdzone ró nice mi dzy terenem i obiektami w terenie, a przyj tymi rozwi zaniami projektowanymi, w ramach ceny 
kontraktowej nale y te ró nice nanie  geodezyjnie na projekt i przedstawi  propozycj  rozwi zania po zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Projektant mo e poleci  wytyczenie obiektu w terenie w ramach ceny kontraktowej. 
W przypadku wyst pienia ró nic pomi dzy poszczególnymi cz ciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki SST) nale y zastosowa  rozwi zanie 
najbardziej korzystne pod wzgl dem jako ci, trwa ci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem 
zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt 
organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: 
zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
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Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow . 
Pod poj ciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nale y uwzgl dni  równie  przygotowanie pomieszczenia 
odpowiadaj cego przepisom BHP w celu mo liwo ci dokonywania kontroli procesu budowlanego. 
 
 1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i 

wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  
brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. 
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  
by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w 
zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie 
z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 
Wykonawca zobowi zany jest do ustalenia i uzgodnienia z w cicielem, u ytkownikiem oraz lokalnymi w adzami samorz dowymi nowej 
lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów ma ej architektury, w tym m.in. kapliczek i krzy y. 
1.5.9 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz, co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim 
przewozie powiadamia  Inspektora Nadzoru . Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w 
cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania 
potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie 
pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne 
odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora Nadzoru . 
2. MATERIA Y  
2.1. ród a uzyskania materia ów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie 
wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób 
ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze róde  miejscowych w czaj c w 
to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i 
samorz dowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w zwi zku  z dostarczeniem 
materia ów do robót. 
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  
wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach 
umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora Nadzoru . 
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze 
2.3. Inspekcja wytwórni materia ów 
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych 
metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  
stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru  b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
a)      Inspektor Nadzoru  b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie przeprowadzania 

inspekcji, 
b)     Inspektor Nadzoru  b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów 

przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru  zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
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2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez 
In yniera. Je li Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt 
tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego 
nieprzyj ciem i niezap aceniem 
2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
2.6. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li 

dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
W przypadku wyst pienia w Projekcie nazw w asnych materia ów przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nale y przez to rozumie  
zastosowanie materia ów równowa nych, o parametrach nie gorszych, ni  przyj te w Projekcie. 
3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych 
robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustale  w wymienionych 
wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien 
by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru   kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru  , nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan  przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i 

ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umow . 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci  na osie i innych parametrów technicznych.. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za 
ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru . 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie 
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich 
dok adno . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia Inspektora Nadzoru  b  wykonywane 
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nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytu u ponosi Wykonawca. 
Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych sprawdzi sta  organizacj  ruchu pod wzgl dem oznakowania pionowego i poziomego. Je li 
zajdzie taka potrzeba nale y projekt organizacji zaktualizowa , przedstawi  do zaopiniowania Projektantowi, uzyska  wymagane uzgodnienia i 
zatwierdzenie organu zarz dzaj cego ruchem. Wykonawca równie  po wybudowaniu drogi, a przed monta em barier drogowych i innych 
elementów zagospodarowania terenu sprawdzi trójk ty widoczno ci i wprowadzi zmiany do sta ej organizacji ruchu je eli b  wymagane. 
Je eli opracowana przez projektanta tymczasowa organizacja ruchu b dzie trudna do zastosowania ze wzgl du na warunki miejscowe to do 
wykonawcy robót nale y jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnie  i 
zatwierdzeniem organu zarz dzaj cego ruchem. 
Dla obiektów in ynierskich obj tych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robót ziemnych w tpliwo ci dotycz cych 
stanu i rodzaju gruntu w pod u do Wykonawcy nale y wykonanie uszczegó awiaj cej dokumentacji geologiczno-in ynierskiej lub 
geotechnicznej w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. Wykonawca ma obowi zek zg oszenia Inspektorowi Nadzoru zaistnia ych 
uzasadnionych w tpliwo ci dotycz cych pod a gruntowego wraz z ich szczegó owym uzasadnieniem i w/w dokumentacj  w terminie 7 dni od 
ich powzi cia. 
W przypadku, wyst pienia gruntów nieno nych nie zlokalizowanych na etapie opracowywania dokumentacji, Wykonawca w uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru i Projektantem zobowi zany jest wykona  wymian  gruntu na problematycznym odcinku. Wymiana gruntu w niniejszej 
dokumentacji rozumiana jest jako wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów 
zgodnie z SST D - 02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW. 
Przy budynkach zabrania si  wykonywania prac sprz tem ci kim, poniewa  móg by on uszkodzi  budynki. Wykonawca zobowi zany jest 
przedstawi  do akceptacji In yniera Kontraktu sprz t, którego b dzie u ywa  do prac w pobli u budynków, zw aszcza zabytkowych. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ci  (PZJ) 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jako ci (je eli 
zajdzie taka potrzeba), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru . 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a) cz  ogóln  opisuj : 

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e 
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru ; 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do 
sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c 
personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, 
e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one 
tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , 
zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
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Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  
laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e 
mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor Nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez 
Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru  . 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru  Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co 
do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych 
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  . 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  . 
6.5. Raporty z bada  . 
 Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektor Nadzoru  projektu kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w 
terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów 
u ród a ich wytwarzania  i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i   producenta materia ów. 
Inspektor Nadzoru  , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor Nadzoru  mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  
wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i 
robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek 
poniesione zostan  przez Wykonawc . 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru  mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

Polsk  Norm  lub 
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1  
i które spe niaj  wymogi SST. 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót b dzie posiada  te 
dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi  Nadzoru  . 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a  
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku 
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem 
Wykonawcy i In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia In yniera, 
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku 
z warunkami klimatycznymi, 
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem, kto je przeprowadza , 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru   do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma 
uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do  ksi gi  obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do 
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 
(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru  . 
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej. 

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru  . 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to 
Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wa enia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to 
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru   
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem  Nadzoru  . 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn  zakryciu.  
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru  Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru  . 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z 
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru   
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  
zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w dalszej cz ci . 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach 
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo 
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ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach 
umowy. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1.dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2.recepty i ustalenia technologiczne, 
3.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y), 
4.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST, i  ew. PZJ, 
5.deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
6.opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z SST i PZJ, 
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) 

oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze , 
8.geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na 
jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu 
stwierdzone w terenie oraz koszty zwi zane z zapewnieniem prawid owego odwodnienia korpusu drogowego nale y uj  w cenie ofertowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa  mi dzy innymi: 

robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 
mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt   wybudowania  objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
(c) op aty/dzier awy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  , 
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, barier i wiate , oraz wszystkie 

roboty konieczne do zapewnienia p ynno ci ruchu 
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt aktualizacji sta ej organizacji ruchu: 
a)   sprawdzenie organizacji pod wzgl dem oznakowania pionowego i poziomego, 
b)   aktualizacja sta ej organizacji ruchu, 
c)   uzyskanie uzgodnie  i zatwierdzenia sta ej organizacji ruchu. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami ). 
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U.Nr 30,poz.163 z pó niejszymi zmianami ) 
3. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 
5. Rozporz dzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 
6. Rozporz dzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze nia 2004 r z pó niejszymi zmianami) 
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D–00.00.01 USUNI CIE KOLIZJI Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
 
1.0 WST P 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót polegaj cych na przebudowie 
lub zabezpieczeniu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, które zostan  wykonane w ramach zadania "Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1 
1.3 Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót polegaj cych na 
przebudowie sieci wykazanych podczas realizacji inwestycji w obiekcie obj tym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodz : 

– Odkrywki sieci 
– Zg oszenie obecno ci niezinwentaryzowanej sieci Inspektorowi Nadzoru oraz gestorowi sieci 
– Uzyskanie warunków przebudowy lub zabezpieczenia sieci 
– Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przebudowy lub zabezpieczenia sieci  
– Roboty ziemne  
– Roboty monta owe   
– Wymagane próby i badania  
– Odbiór robót przez gestora sieci i Inspektora Nadzoru wraz z dopuszczeniem do u ytkowania 

1.4 Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednia normami, wytycznymi i okre leniami podanymi w D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne oraz w specyfikacjach szczegó owych dotycz cych poszczególnych sieci. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, ich zgodno  dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.0 MATERIA Y 
2.1 Sie  kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej 
2.1.1 Ruroci gi 
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP  
- rury kamionkowe 
- rury elbetowe i betonowe kielichowe 
- rury GRP 
2.1.2 Studnie kanalizacyjne 
- studnie z kr gów betonowych i elbetowych czone na uszczelk  zwie czone w azem kana owym 
- studnie wpustowe z rur betonowych zwie czone wpustem kraw nikowym lub pe nym odpowiedniej klasy 
- studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP 
2.2 Sie  wodoci gowa 
2.2.1 Ruroci gi 
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC 
- rury z eliwa kielichowe  
2.2.2 Armatura 
Wykonana z eliwa sferoidalnego. 
2.3 Sie  gazowa 
2.3.1 Ruroci gi 
- rury z tworzyw sztucznych PE 
- rury stalowe izolowane przed korozj   
2.3.2 Armatura 
Wykonana z eliwa sferoidalnego. 
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2.4 Sie  cieplna 
2.4.1 Ruroci gi 
- rury stalowe preizolowane z p aszczem PE 
- rury PE preizolowane z p aszczem PE 
- rury PE preizolowane z p aszczem stalowym 
2.4.2 Armatura 
Wykonana z eliwa sferoidalnego. 
2.5 Sieci drena owe i melioracyjne 
- rury drenarskie karbowane oraz g adkie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP 
- rury z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP  
- rury kamionkowe 
- rury betonowe i elbetowe 
- studnie betonowe lub tworzywa sztucznego 
2.6 Sie  elektroenergetyczna 
- rury os onowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego Ø110 dla kabli niskiego napi cia 
- rury os onowe z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego Ø160 dla kabli redniego napi cia 
- rury os onowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru niebieskiego Ø110 dla kabli niskiego napi cia 
- rury os onowe dwudzielne z tworzyw sztucznych HPDE koloru czerwonego Ø160 dla kabli redniego napi cia 
- przewody elektroenergetyczne 
- kable elektroenergetyczne 
- s upy elektroenergetyczne wraz z ustojami 
- s upy o wietleniowe stalowe lub betonowe wraz z wysi gnikami 
- oprawy o wietleniowe 
- szafki o wietleniowe 
- z cza kablowe 
- p askownik ocynkowany FeZn 25x4 
- piasek 
- folia PVC grubo ci 0,5mm 
 
2.7 Sie  teletechniczna 
2.7.1 Materia y gotowe 
2.7.1.1 Ogólne wymagania 

Materia y do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Ka dy materia  musi mie  deklaracj  zgodno ci wystawion  przez producenta 
stwierdzaj cy zgodno  jego wykonania z odpowiednimi normami. 
2.7.1.2 Materia y gotowe 
 - Rury RHDPE 110/6,3 
 Stosowane do przewiertów i przecisków powinny by  zgodne z odpowiednimi normami. 
 - Rury RPCW 110/5,3 
 Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej pierwotnej powinny by  zgodne z odpowiednimi normami. 
- Rury RHDPE 32/2,9, 40/3,7,  
 Stosowane do budowy kanalizacji wtórnej i ruroci gów kablowych powinny by  zgodne z odpowiednimi normami. 
- Rury dwudzielne typu A110PS, A120PS, A160PS 

Stosowane do zabezpieczenia istniej cych ci gów kanalizacyjnych i kablowych pod drogami, wjazdami powinny by  zgodne z 
odpowiednimi normami 
 - S upki telekomunikacyjne 
Stosowane jako zako czenie sieci rozdzielczej, punkty dost powe dla przy czy abonenckich powinny by  zgodne z odpowiednimi normami. 
 - Studnie kablowe 

Studnie kablowe pomieszczenia podziemne wbudowane mi dzy ci gi kanalizacji kablowej w celu umo liwienia wci gania, monta u i 
konserwacji kabli. Studnie powinny by  zgodne z odpowiednimi normami. 
 - Os ony z czowe kabli  

Nale y stosowa  os ony z czowe typu FOSC 400 na kablach optycznych i typu XAGA 500 na kablach miedzianych (wymóg 
ciciela infrastruktury – TP S.A.) W przypadku zastosowania innego rodzaju os on – zmian  nale y ka dorazowo uzgodni  z w cicielem 

infrastruktury. 
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 - Ta ma ostrzegawcza i ostrzegawczo – lokalizacyjna 
Na ci gu kanalizacyjnym przed zasypaniem nale y u  pomara czow  ta  ostrzegawcz , w po owie g boko ci wykopu nale y 

 pomara czow  ta  ostrzegawczo – lokalizacyjn  (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub 
podobnym). 

W przypadku napotkania podczas realizacji niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej, nale y zg osi  si  do operatora danej 
infrastruktury, w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. 
 
2.8 Rury os onowe do zabezpieczenia sieci 
2.8.1 Ruroci gi 
- rury stalowe dwudzielne spawane po ówkowo 
- rury z tworzyw sztucznych dwudzielne  
2.8.2 Uszczelnienia ko cówek 
- manszety termokurczliwe 
- pianka poliuretanowa 
2.9 Kruszywa 
Zgodnie z SST D-02.00.00. 
2.10 Pozosta e materia y dopuszczone przez Inspektora Nadzoru i gestora sieci posiadaj ce odpowiednie atesty i dopuszczenia do 
stosowania oraz spe niaj ce wymagane parametry. 
 
3.0 SPRZ T 
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu. 
Roboty monta owe wykonywa  z zastosowaniem sprz tu uj tego w szczegó owych specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót 
bran owych. 
 
4.0 TRANSPORT 
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Odkrywki 
W miejscach wykazania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nale y wykona  wykop odkrywkowy powiadamiaj c Inspektora Nadzoru I gestora 
sieci. W przypadku stwierdzenia, e dana sie  jest nieczynna po potwierdzeniu wpisem do Dziennika Budowy przez gestora sieci mo na j  
zdemontowa . 
5.2 Dokumentacja 
Na przebudow  lub zabezpieczenie sieci niezinwentaryzowanej nale y uzyska  warunki techniczne gestora sieci, opracowa  dokumentacj  
projektow  wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi odr bnymi przepisami. 
5.3 Roboty ziemne 
Nale y prowadzi  zgodnie z SST D-02.00.00 
5.4 Roboty monta owe 
Nale y prowadzi  zgodnie z bran owymi szczegó owymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku której  z bran  w ramach kontraktu 
nale y j  opracowa  i przed  do uzgodnienia Zamawiaj cemu. 
5.5 Próby i odbiór robót 
Po wykonaniu robót monta owych nale y przeprowadzi  wszystkie wymagane próby i badania, a nast pnie zg osi  do odbioru przez Inspektora 
Nadzoru i gestora sieci. Po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  oraz odbiorze mo na przekaza  sie  do u ytkowania.  
 
6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Zgodnie z wymaganiami bran owych szczegó owych specyfikacji technicznych.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest metr - /m/ przebudowanej sieci uzbrojenia terenu. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania da y 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- roboty monta owe wykonania ruroci gów, 
- zasypany zag szczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu 
robót. 
 
9.0 PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci obejmuje: 
- opracowanie projektu przebudowy wraz z uzyskaniem warunków i uzgodnieniami   
- uzyskanie ewentualnych zg osze  lub pozwole  wymaganych odr bnymi przepisami       
- oznakowanie robót, 
- dostaw  materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem cian wykopu i jego odwodnienie zgodnie z odr bnymi SST wykopy, 
- przygotowanie pod a i fundamentu, 
- wykonanie s czków, 
- u enie przewodów, uzbrojenia  
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej i uzyskanie protoko ów odbioru 
- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- wszystkie roboty wynikaj ce z projektu oraz opisane w niniejszej SST 

 
PRZEPISY ZWI ZANE 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
3. PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e. 
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co. 
7. PN-H-74051-00   W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
8. PN-H-74051-01   W azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego). 
9. PN-H-7405J-00    W azy kana owe. Klasy B, C, D (w azy typu ci kiego ). 
10. PN-H-74080-0l      Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
11. PN-H-74080-00     Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
12. PN-H-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych. 
13. PN-H-74101 eliwne rury ci nieniowe do po cze  sztywnych. 
14. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie. 
15. PN-EN 206-1:2003 Beton Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
16. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienia PN-EN 206-1:2003  
17. BN-86/8971-08     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe. 
18. PN-C-8919:1998  Rury kanalizacyjne z PCV 
19. ISO4427        Rury kanalizacyjne z PE-HD 
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20. PN–79/H–74244   Rury stalowe przewodowe ogólnego stosowania 
21. PN-EN 858:2005  Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich 
22. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
23. PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów. 
10.2. Inne dokumenty 
24. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie nale y spe nia  przy 

odprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska naturalnego. 
25. Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
26. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ciekowe do odwodnienia dróg (pa dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub 60 cm 

27. “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
28. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK “Cewok” i BPBBO 

Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpie  1984 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie
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D.01.01.01. ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKO CIOWYCH  
1. WST P 
1.1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan  
wykonane w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 
25+448 do km 31+452". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy  dokument przetargowy przy zleceniu i   realizacji robót na zadaniu 
wymienionym w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj tych  SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót maj cych na celu wytyczenie powierzchni terenu pod 
urz dzeni a komunikacyjne  oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - wytyczenie osi trasy i punktów wysoko ciowych  
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy   i punktów wysoko ciowych, 
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
1.3.3. Szkic przebiegu granic 

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacj  w terenie znakami 
granicznymi typ 36a (zgodnie z norm  BN-67/6744-09) i wiadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie z za czonym rysunkiem 
(za . nr 1) nie rzadziej ni  100m. 
Warunki wykonania szkicu: 

1. Granic  zastabilizowa  znakami granicznymi i wiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony 
zewn trznej pasa drogi.  

2. Szkic nale y sporz dzi  w skali 1:1000 w formacie A-3  
3. Szkic powinien zawiera : 

a. nazw  województwa, gminy, obr bu 
b. w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi krajowej nr 25 od km … do km ….” 
c. kilometra  pocz tkowy i ko cowy opracowywanego odcinka 
d. szkic lokalizacji 
e. punkty graniczne wraz z numeracj  i rodzajem stabilizacji 
f. miary od kraw dzi jezdni do punktu granicznego 
g. linie graniczne z miarami czo owymi 
h. grunty pozostaj ce w dniu 31 grudnia 1998 r. we w adaniu Skarbu Pa stwa, nie stanowi ce ich w asno ci, a zaj te pod 

drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 pa dziernika 1998 r. Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  
publiczn , Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

i. opis skrzy owa  i rzek 
j. szczegó y sytuacyjne s ce do identyfikacji po enia punktów granicznych w terenie 

w zasi gu po 10 m od granic pasa drogowego 
- kraw dzie jezdni 
-  drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kraw dzi jezdni 
- upki hektometrowe z opisem 
- przepusty 
- pocz tek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 
- ogrodzenia trwa e i chodniki 
- wiadki punktów referencyjnych 
- pojedyncze drzewa 
- kontury le ne 
- upy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajduj ce si  w odleg ci do 10 m od granicy pasa 
- numery dzia ek w pasie drogowym i przyleg ych oraz kierunki ich granic 

4. Do szkicu nale y do czy : 
- wykaz wspó rz dnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 
- map  ewidencyjn , 
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich dzia ek w pasie drogowym, 
- odbitk  istniej cej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu. 
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Ponadto jako za cznik do pomiaru powykonawczego nale y sporz dzi  wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do 
wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotycz cych sposobu u ytkowania (u ytek rolny lub le ny na drodze) 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania terenu, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy. 
 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D.00.00.00 . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych Robót oraz za zgodno  ich z Dokumentacja Projektow . 
2. MATERIA Y 
Do utrwalenia punktów g ównych  nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe 
o d ugo ci oko o 0,50 metra Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania trasy, powinny 
mie rednic  od  0,15 do  
0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 . 
3.2. Sprz t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego  i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

teodolity lub tachimetry, 
niwelatory, 
dalmierze, 
tyczki, 
aty, 
ta my stalowe, szpilki. 

Sprz t stosowany do odtworzenia ulic i jej punktów wysoko ciowych powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 . 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) przez osoby posiadaj ce odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko ciowej oraz punktów granicznych nale y pobra  z 
Powiatowego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowi zuj cymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne – tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego mo e zg asza  roboty i pobiera  materia y z PODGiK). 
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. 
Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomi  o tym Inspektora Nadzoru . Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed podj ciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc . 
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych  i punktów  wysoko ciowych 
Punkty wierzcho kowe  i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków 
betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych.  
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Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi odcinka  drogowego , a tak e przy ka dym 
obiekcie in ynierskim. 
Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem placu  i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze 
mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy 
osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, 
stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych.  Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, 
zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 
5.3. Odtworzenie trasy  
Tyczenie trasy  nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej. 

ugo  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i 
ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  5 cm . Rz dne 
niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do  
1cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej. 
Usuni cie pali z osi placu  jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonych poza granic  robót. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy 
robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00  
Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem powierzchni i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych 
zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D.M.00.00.00 . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest ha (hektometr ) odtworzonej  powierzchni  placów postojowych  .  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00  
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem powierzchni  w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km  wykonania robót obejmuje: 

roboty przygotowawcze, 
zakup, dostarczenie materia ów,  
koszt zapewnienia niezb dnych czynników produkcyjnych, 
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych  i punktów wysoko ciowych, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
wykonanie opracowania szkic przebiegu granic prawnych 
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce odszukanie 
odtworzenie lub przeniesienie punktów podstawowej i szczegó owej osnowy geodezyjnej wraz opracowaniem niezb dnej dokumentacji 
i uzyskaniem uzgodnie  i decyzji oraz przekazanie ich zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dla w cicieli  nieruchomo ci pod 
ochron . 



D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 
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odtworzenie granic pasa drogowego - wznowienie granic tj. 
- Dokonanie stabilizacji trwa ej punktów granicznych nowoprojektowanego pada drogowego. Stabilizacja s upkami betonowymi z 
napisem PAS DROGOWY. Stabilizacja na wszystkich punktach za amania a na odcinkach prostych max, co 100 metrów 
- Przekazanie zastabilizowanych punktów granicznych w terenie, sporz dzenie protoko u przekazania tych punktów oraz podpisanie 
protoko u przekazania tych punktów oraz podpisanie protoko u przez ZDW i Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy 
- Sporz dzenie zarysu pomiarowego na o  projektowanej drogi pkt granicznych pasa drogowego w uk adzie wst gowym, w nawi zaniu 
do kilometra u drogi wyznaczonego w oparciu o pkt referencyjne wraz z wykazem wspó rz dnych. Archiwalny zarys nale y przekaza  
na p ycie CD w formacie DXF. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

 

(Rys.1)
wiadek punktu granicznego,
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 wykonany z betonu B-25 zbrojonego
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D.01.02.02. ZDJ CIE WARSTWY HUMUSU 
1. WST P 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych ze 
zdj ciem warstwy humusu wraz z wyci ciem zakrzewie  i podrostów przy realizacji zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452" 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zdj cia humusu wraz z wyci ciem zakrzewie  i podrostów w ramach robót 
przygotowawczych i obejmuj  : zdj cie warstwy ziemi urodzajnej  grubo ci zgodnej z dokumentacj  projektow   wraz z wywozem 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 . 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 . 
3.2. Sprz t do zdj cia humusu  
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu  nale y stosowa : 
- spycharki, 
- równiarki 
- opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wykonanie robót sprz tem 
zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
- koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takiego sprz tu lub inny sprz t 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy darniny nadaj cej si  do powtórnego u ycia, nale y stosowa : 

no e do ci cia darniny wed ug zasad okre lonych w p. 5 
opaty i szpadle. 

Do wykonania robót zwi zanych z ci ciem konarów oraz usuwaniem drzew stosuje si : 
pi y r czne i mechaniczne do cinania, drabiny 
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni cia z pasa drogowego, 
koparki lub ci gniki ze specjalnym osprz tem do prowadzenia prac zwi zanych z wyr bem drzew, 
przyczepy d ycowe do wywo enia ci tych drzew 
samochody do transportu materia ów  
spycharki  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 . 
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  transportem samochodowym. Wybór rodka 
transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  zdj ty humus nale y odwie  na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na ha   z pó niejszym 
jej wykorzystaniem na zagospodarowanie skarp.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 . 
Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia przy zak adaniu trawników.  Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn 
nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna 
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grubo  warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako uzupe nienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora 
Nadzoru, wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze 
zdj ciem warstwy humusu. 
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonawc  tak dobrane, aby 
humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym. 
Je eli powierzchnia terenu w obr bie pasa przeznaczonego pod budow  trasy drogowej jest pokryta darnin  przeznaczon  do umocnienia 
skarp, darnin  nale y zdj  w sposób, który nie spowoduje jej uszkodze  i przechowywa  w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny by  skoszone przed zdj ciem darniny. Darnin  nale y ci  w regularne, prostok tne pasy o szeroko ci oko o 0,30 
metra lub w kwadraty o d ugo ci boku oko o 0,30 metra. Grubo  darniny powinna wynosi  od 0,05 do 0,10 metra. 
Nale y d  do jak najszybszego u ycia pozyskanej darniny. Je eli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi by  sk adowana, to 
zaleca si  jej roz enie na gruncie rodzimym. Je eli brak miejsca na takie roz enie darniny, to nale y j  magazynowa  w regularnych 
pryzmach. W porze rozwoju ro lin darnin  nale y sk adowa  w warstwach traw  do do u. W pozosta ym okresie darnin  nale y sk adowa  
warstwami na przemian traw  do góry i traw  do do u. Czas sk adowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza  4 tygodni. 
Darnin  nie nadaj  si  do powtórnego wykorzystania nale y usun  mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie  
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru . 
 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew,  krzewów i zagajników: 
Roboty zwi zane z usuni ciem podrostu i krzewów obejmuj : 

wyznaczenie obszarów obj tych wycink  podrostu i krzewów 
oznakowanie robót 
przed wyci ciem drzew Wykonawca powinien dokona  oceny, czy w obr bie drzewostanu oraz krzewów i podrostu do usuni cia nie 

powsta y siedliska chronionych gatunków 
w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 
przeprowadzenie w asnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynno ci zwi zanych z 

zapewnieniem przetrwania tych gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska pozytywnych 
decyzji zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 

wycinka i karczowanie krzewów i podrostu wraz z odrostami,  
usuni cie pozosta ci po krzewach i podro cie (karp),  
usuni cie karp po wcze niej wyci tych krzewach i podro cie wraz z zasypaniem do ów 
wycinka i karczowanie krzewów,  
wycinka i karczowanie podrostu 
wywiezienie i wykarczowanie pni po ci tych krzewach oraz oczyszczenie z podrostu, odrostów i karpin terenów po wyci tych lasach 

wraz z uprz tni ciem terenu  
za adunek i odwiezienie d yc z usuni cia krzewów i podrostu poza teren budowy na wskazane przez Inwestora miejsce, roz adunek, 

przeniesienie i u enie w stosy we wskazanym przez Inwestora miejscu 
utylizacja konarów i ga zi z usuni cia krzewów i podrostu przez Wykonawc  robót,  
utylizacja karpiny z usuni cia drzew i pozosta ci po drzewach (karp), krzewów i zagajników przez Wykonawc  robót,  
Usuni cie i utylizacja innych karpin znalezionych podczas robót drogowych wraz z zasypaniem,  
zakupu i transportu ziemi do zasypania do ów po karczowaniu zakrzewie  i podrostu oraz usuwaniu karp, 
zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowanych krzewach, podro cie i usuni tych karpinach  
zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody 
uzyskanie niezb dnych zgód i pozwole  w przypadku dodatkowych podrostu i  krzewów do wycinki 
uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach 
nadzór przyrodniczy zgodnie z Decyzja rodowiskow  

 
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  i zag ci  gruntem przydatnym do budowy nasypów 
budowlanych wed ug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w cz ci drogowej opracowania. Do y w obr bie przewidywanych wykopów, 
nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 
Dopuszcza si   zastosowanie gruntów z wykopu do wykonania zasypki po wcze niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy, pod warunkiem uzyskania wska nika zag szczenia Is=1,00 pod koron  drogi, i nie mniej ni   
0,97 na pozosta ych terenach. 
 
Teren pod budow  drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, 
powinien by  oczyszczony z drzew i krzewów. Zgoda na prace zwi zane z usuni ciem drzew i krzewów powinna by  uzyskana przez 
Zamawiaj cego. Wycink  drzew o w ciwo ciach materia u u ytkowego nale y wykonywa  w tzw. sezonie r bnym, ustalonym przez 
In yniera. W miejscach nasypów teren nale y oczy ci  tak, aby cz ci ro linno ci nie znajdowa y si  na g boko ci do 60 cm poni ej 
niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 



01.02.02. Zdj cie warstwy humusu 
  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
26a 

 
Ro linno  istniej ca w pasie robót drogowych lub wyst puj ca w bezpo rednim s siedztwie prowadzonych robót budowlanych, która nie 
zostanie usuni ta, powinna by  przez Wykonawc  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je eli ro linno , która ma by  zachowana 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc , to powinna by  ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie w adze. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew wyst puj cych w bezpo rednim s siedztwie prowadzonych 
robót budowlanych, a nieprzeznaczonych do wycinki, nale y  
- prace ziemne w obr bie rzutu koron drzew wykonywa  r cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni, pnie zabezpieczy  deskami, a 
ewentualne ob amania ga zi natychmiast przyci , miejsca uszkodzone zabezpieczy rodkami zapobiegaj cymi rozwoju patogenów 
- materia  ziemny sk adowa  poza obr bem rzutu koron i pni drzew 
- w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów obficie podla , za  w przypadku prowadzenia 

robót  w okresie jesieno-zimowym owin  jut  lub matami w celu ochrony przed niska temperatur  
 
5.2. Usuni cie zakrzewie  i podrostu 
Pnie drzew znajduj ce si  w pasie robót ziemnych, powinny by  wykarczowane, za wyj tkiem nast puj cych przypadków: 
a) w obr bie nasypów - je eli rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej ca rz dna terenu w tym miejscu znajduje si  co najmniej 2 metry 
od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by ci te nie wy ej 
ni  10 cm ponad powierzchni  terenu. Powy sze odst pstwo od ogólnej zasady, wymagaj cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je eli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw  nasypu, 
b) w obr bie wyokr glenia skarpy wykopu przecinaj cego si  z terenem. W tym przypadku pnie powinny by ci te równo z powierzchni  
skarpy albo poni ej jej poziomu. 
Poza miejscami wykopów do y po wykarczowanych pniach nale y wype ni  i zag ci  gruntem przydatnym do budowy nasypów 
budowlanych wed ug specyfikacji SST-02.03.01 zawartej w cz ci drogowej opracowania. Do y w obr bie przewidywanych wykopów, 
nale y tymczasowo zabezpieczy  przed gromadzeniem si  w nich wody. 
Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  jako materia  u ytkowy (np. budowlany, 
meblarski itp.) nie utraci y tej warto ci w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowi zany do przetransportowania d yc z usuni cia drzew w miejsce wskazane przez Inwestora. 
5.3. Zniszczenie pozosta ci po usuni tej ro linno ci 
Sposób zniszczenia pozosta ci po usuni tej ro linno ci powinien by  zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami In yniera.  
Je eli dopuszczono przerobienie ga zi na kor  drzewn  za pomoc  specjalistycznego sprz tu, to sposób wykonania powinien odpowiada  
zaleceniom producenta sprz tu. Nieu yteczne pozosta ci po przeróbce powinny by  przez Wykonawc  zutylizowane zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o odpadach. Pozosta ci po usuni ciu ro linno ci s  w asno ci  Wykonawcy. Nale y z nimi post powa  zgodnie z 
Ustaw  o odpadach. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 . 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu zgodnie z Dokumentacj  Projektow  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00  
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu 
                
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 . 
Odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru , po zg oszeniu robót do odbioru przez Wykonawc . Odbiór 
powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. 
Roboty poprawkowe wykona  Wykonawca na w asny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru  
Odbiór robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu) dotyczy: 
sprawdzenie do ów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 . 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

zdj cie humusu  wraz z odwiezieniem na odk ad na ha  
wykonanie stopni lub rowków na skarpie nasypu 
zdj cie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk adowaniem jej w regularnych pryzmach. 
wyznaczenie obszarów obj tych wycink   krzewów 
oznakowanie robót 
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przed wyci ciem drzew Wykonawca powinien dokona  oceny, czy w obr bie krzewów do usuni cia nie powsta y siedliska chronionych 
gatunków 
w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunków - uzyskanie zgody na zniszczenie siedlisk chronionych gatunków 
przeprowadzenie w asnym staraniem i na swój koszt, w przypadku ujawnienia gatunków chronionych, czynno ci zwi zanych z 
zapewnieniem przetrwania tych gatunków, ewentualne uzgodnienie i uzyskanie z organów ochrony rodowiska pozytywnych decyzji 
zezwalaj cych na zniszczenie siedlisk i okazów gatunków prawnie chronionych lub ich przesiedlenie 
wycinka i karczowanie krzewów, usuni cie karp 
wywiezienie lub utylizacja konarów i ga zi z usuni cia krzewów oraz karpin przez Wykonawc  robót,  
wszelkie koszty zwi zane z zagospodarowaniem usuni tej ro linno ci 
zakupu i transportu ziemi do zasypania do ów po karczowaniu  
zabezpieczenie do ów przed stagnowaniem wody 
zasypanie i zag szczenie do ów po wykarczowanych krzewach i usuni tych karpach 
uzyskanie niezb dnych zgód i pozwole  w przypadku dodatkowych krzewów do wycinki 
uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach 
nadzór przyrodniczy zgodnie z Decyzja rodowiskow  

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
Nie wyst puj . 
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D.01.02.04.  ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE  I PRZEPUSTÓW 
1. WST P 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk  lub 
przestawieniem elementów dróg, ogrodze  i przepustów  przy realizacji zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1,1,. 
 
1.3. Zakres robót obj tych  ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  lub przestawieniem elementów dróg 
zgodnie z dokumentacj  wraz z odwiezieniem w miejsce sk adowania zaakceptowane przez Inwestora  
 
1.4. Okre lenia podstawowe  
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w  ST D.M.00.00.00  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M..00.00.00 . 
 
2. MATERIA Y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D.M.00.00.00  
 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg nale y zastosowa  sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru: 

adowarki, 
samochody ci arowe, 

oty pneumatyczne, 
pi y mechaniczne, 
urz dzenia do rozbiórki barier drogowych 
 

Drobne Roboty mo na wykonywa  r cznie przy zastosowaniu prostych  narz dzi pomocniczych  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu  
Kostka brukowa uzyskana z rozbiórki stanowi w asno  Zamawiaj cego i jej nadmiar, który nie zostanie wykorzystany na budowie (jako 
nawierzchnia wysp, pier cieni ronda, wybrukowa , zjazdów itp.) nale y przekaza  do Rejonu ZDW w Nidzicy. 
Pozosta e materia y  uzyskane z rozbiórki  stanowi  w asno  Wykonawcy  i jego obowi zkiem jest ich odwiezienie na wysypisko mieci i 
pokrycie wszelkich  op at z tym zwi zanych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze  i przepustów obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru mo e poleci  
Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów. 
 Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale y spe ni  warunki okre lone w OST D-
05.03.11 „Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno”. 
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 Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile 
uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy. 
W przypadku chodników betonowych  dopuszcza si  r czne prowadzenie prac rozbiórkowych  
Uzyskany gruz , bezu yteczne elementy i materia y z rozbiórki  nadaj ce si  do wykorzystania nale y odwie  z terenu budowy  w miejsce 
wskazane przez In yniera  na odleg  do 5 km.  
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  
wykonane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody 
opadowej. 
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y wype ni ,  
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami  
okre lonymi w ST D.M.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach  powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w  
ST D.M.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”     
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg s  jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  . 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje; 

oznakowanie robót 
wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki, 
rozebranie elementów dróg 
przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na poboczu, 
za adunek, wywiezienie i utylizacja materia ów z rozbiórki, 
przestawienie wskazanych w dokumentacji elementów wraz z fundamentami, 
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu; 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Normy 
1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania  
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
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D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW 

 1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach rodzimych kategorii zwi zanych z zadaniem " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna 
miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych: 
Wykonaniem wykopów w gruntach rodzimych z wywozem urobku i schodkowaniem skarp 

1.4. Okre lenia podstawowe 

 Podstawowe okre lenia  
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki 
stateczno ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.5. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem. 

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 

1.4.10. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow . 

1.4.11. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:                      

ds

d
sI

 
gdzie: 

d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 , s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 , (Mg/m3). 

1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 

                                                      
10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.14. Wymiana gruntu - wykonanie wykopów zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW wraz z wykonaniem nasypów zgodnie z 
SST D - 02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIA Y (GRUNTY) 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót 
ziemnych i za zezwoleniem In yniera. 
 Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera 
wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru . 
 Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Grunty pochodz ce z 
wykonywania poszerze  mog  zawiera  domieszki próchnicy, wówczas powinny by  wywiezione na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad 
nale y do obowi zków Wykonawcy, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.  

3. SPRZ T 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 
drobny sprz t do wykonywania r cznie wykopów 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 
 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, 
technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do 
wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
 Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej 
zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 

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. Dodatkowo Wykonawca z uprawnionym 
geodet  zobowi zany jest do wykonania szczegó owych pomiarów terenu obj tego robotami ziemnymi jednocze nie opracowuj c projekt, z 
którego b  wynika  ilo ci robót ziemnych. Pomiary maj  by  wykonane przez uprawnianego geodet  przed rozpocz ciem robót i zatwierdzone u 
inspektora oraz porównane z map . W przypadku ró ni  pomi dzy map , a terenem nale y je wskaza  przed rozpocz ciem robót tak aby geodeta 
opracowuj cy map  do celów projektowych móg  si  ustosunkowa  i wyja ni  ró nice pomiarów. Pomiary równie  nale y wykona  po robotach 
ziemnych, tak aby mo na by o oceni  ilo ci robót ziemnych. Geodeta bierze pe  odpowiedzialno  za b dy pomiarowe na podstawie, których 
wykonawca uzyska  zwi kszenie zakresu robót. W ramach ceny Projektant lub Inspektor mo e poleci  wykonanie dodatkowych pomiarów. Równie  
przy planowaniu rozmieszczenia przez wykonawc  robót gruntów z podzia em na przydatne i nieprzydatne do budowy nasypu lub do u ycia w pas 
drogowy, wykonawca b dzie posi kowa  si  geologiem na podstawie dodatkowych odwiertów, które zostan  wykonane w ramach ceny 
jednostkowej. 
Przy zbli eniach do istniej cych sieci wykonawca zobowi zany jest do wytyczenia palikami orientacyjny przebieg sieci w celu wyznaczenia strefy 
wykonywania robót r cznie.  

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni  +10 cm. Ró nica w 
stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  
wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna 

boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne 
wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni.  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca 
powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 
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 Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma 
obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony 
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 Roboty ziemne przy drena ach nale y wykonywa  r cznie i z du  ostro no ci  tak aby nie przerwa  istniej cego sytemu drena y. 
Istniej ce drena e nale y przebudowa  umieszczaj c dwie studnie drenarskie w pobli u granic pasa drogowego i po czy  je nowym ruroci giem 
drenarskim o rednicy min. 200 mm w otulinie z w ókna kokosowego. rednica rury drenarskiej nie mo e by   mniejsza ni rednica istniej cego 
drena u,. Nale y zastosowa  studnie z tworzywa sztucznego o rednicy zapewniaj cej w ciwe po czenie ruroci gów nie mniejszej ni  400 mm z 
osadnikiem o g boko ci. 500 mm. W razie konieczno ci wynikaj cej np.: z przyj tych rozwi za  projektowanych b  istniej cych obiektów nale y 
zastosowa  odpowiedni  ilo  studni po rednich. Wszystkim istniej cym wylotom drena y w obr bie prowadzonych robót nale y zapewni  
odprowadzenie wód do najbli szego odbiornika lub, je eli to niemo liwe, do kanalizacji deszczowej. Nale y stosowa  wy ej opisane parametry 
studni i ruroci gów drenarskich. Koszty zwi zane z przebudow  drena y zapewniaj  w ciwe odwodnienie pasa drogowego i terenów 
przyleg ych nale y uj  w cenie jednostkowej niniejszej specyfikacji dotycz cej wykonania wykopów. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki 
odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie 
post pu robót ziemnych. 
 ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  
poza teren pasa robót ziemnych. W przypadku braku mo liwo ci odwodnienia liniowego nale y zastosowa  mechaniczne osuszanie terenu budowy 
np.: pompy, ig ofiltry itp., których koszty nale y wliczy  w niniejsz  jednostk  obmiarow . 

5.5. Rowy 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST. Szeroko  dna i g boko  rowu nie 
mog  ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni  +5 cm. Dok adno  wykonania skarp rowów powinna by  zgodna z okre lon  dla skarp 
wykopów w SST D-02.01.01. 

5.6. Wymagania dotycz ce zag szczenia 

 Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci 
wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu Minimalna warto  Is  
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 
 Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe niaj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed u eniem 
konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is, podanych w tablicy 1. 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te przez bezpo rednie zag szczanie gruntów 
rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 
Mo liwe do zastosowania rodki, o ile nie s  okre lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji In ynierowi. 
 Dodatkowo in ynier mo e poleci  sprawdzenie no no ci warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
Minimalna warto  modu u zag szczenia E2 na powierzchni robót ziemnych powinna wynosi  min. 120 MPa. 

5.7. Ruch budowlany 

 Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych 
jest mniejsza ni  0,3 metra. 
 Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  
budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków obci a Wykonawc  
robót ziemnych. 

5.8. Umocnienie cian wykopów. 

 ciany wykopów winny by  zabezpieczone na czas robót wg, SST i zalece  In yniera zgodnie z warunkami BHP. W szczególno ci 
zabezpieczenie mo e polega  na: 
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
- podparciu lub rozparciu cian wykopów, 
- stosowaniu cianek szczelnych wraz z opracowaniem dokumentacji 
 Do podparcia lub rozparcia cian wykopów mo na stosowa  drewno, elementy stalowe lub inne materia y zaakceptowane przez 
In yniera. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Zasady ogólne kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi  prawid owo  wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci, 
b) zapewnienie stateczno ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu na podstawie obmiarów w terenie. 

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

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Wykopy - p aci si  za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:  
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b) prace geodezyjne pomiaru terenu przed wykonaniem robót i po ich wykonaniu 
c) wytyczenie sieci istniej cych w terenie i wyznaczenie strefy robót r cznych 
d) oznakowanie robót, 
e) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, za adunek, przewiezienie, 

wy adunek, rozplantowanie i zabezpieczenie urobku na odk adzie, 
f) odwodnienie wykopu - powierzchniowe lub mechaniczne  
g) zabezpieczanie cian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP i SST 
h) ewentualne wykonanie cianek szczelnych jako umocnienia cian, w przypadku gdy wykonawca przyjmie inn  technologi  nie zwi kszaj ca 

ilo ci robót ziemnych dopuszcza si  ich niewykonanie musi to wynika  z przyj tej technologii prac wykonawcy 
i) profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
j) badania kontrolne wykonane przez uprawnionego geologa 
k) zag szczenie powierzchni wykopu ,  
l) przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
m) wykonanie, utrzymanie i rozebranie dróg na terenie budowy i na zwa ce  
n) rekultywacj  terenu 
o) wykonanie wszystkich robót zwi zanych z przebudow  b  wykonaniem nowych drena y   
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D  02.03.01 WYKONANIE  NASYPÓW 

 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nasypów w gruntach  
zwi zanych z zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 
do km 31+452". 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonania nasypów wraz z formowaniem i zag szczaniem 
z przywiezieniem materia u z dokopu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemys owych, spe niaj ca warunki 
stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8.    Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 
1.4.9.    Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 
1.4.10.  Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras   
drogow . 
1.4.11. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:  

                                                                          
ds

d
sI  

gdzie: 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 , s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12, 
(Mg/m3). 

1.4.12. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru: 

                                                                       
10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIA Y (GRUNTY) 
 Grunty i materia y  dopuszczone do budowy nasypów powinny spe nia  wymagania okre lone w PN-S02205.  
Przewiduje si  , e grunt do wykonywania nasypów pochodzi  b dzie z dokopu. 
Wskazane jest u ycie do budowania nasypów gruntów o wska niku ró noziarnisto ci U>3,  
Górne warstwy nasypów o grubo ci co najmniej 0,5 m i grunt na wymian  , nale y budowa  z gruntów niewysadzinowych (np. pospó ka) o 
wska niku ró noziarnisto ci U>5 i wodoprzepuszczalno ci k10>5,2 m/dob . Grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i 
przedk ada do akceptacji In yniera. 
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3. SPRZ T 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Dobór sprz tu  
 W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego. Sprz t do 
zag szczania powinien by  zatwierdzony przez In yniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego wg [13] 

Rodzaje gruntu 
niespoiste: piaski, wiry, 

pospó ki spoiste: py y gliny, i y gruboziarniste i kamieniste 
  

Rodzaje urz dze  
zag szczaj cych grubo  

warstwy 
[ m ] 

liczba przej  
n *** 

grubo  
warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 
grubo  
warstwy 

[ m ] 
liczba przej  

n *** 

Uwagi o 
przydatno ci 

maszyn 

Walce statyczne  
adkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
oko kowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
adkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
oko kowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zag szczarki 
wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzaj ce 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

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

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderze  w 
punkt 

1,0 do 4,0 3 do 6 uderze  
w punkt 1,0 do 5,0 3 do 6 uderze  

w punkt   

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci  15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza  statycznie. 
***) Warto ci orientacyjne, w ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw pod a. Zalecane do codziennego wyg adzania (przywa owania) gruntów spoistych w miejscu 
pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych. 
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ci kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, 
technologii odspajania i za adunku oraz od odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana 
do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
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. Wykonanie  nasypów 
5.2.1. Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypu 
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 Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty przygotowawcze, okre lone w 
przedmiarze robót. 
5.2.2. Zag szczenie gruntów w pod u nasypów 
 Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, zalegaj cych w górnej strefie pod a nasypu, do 

boko ci 0,5 metra od powierzchni terenu. Zgodnie z PN-S-02205 warto  wska ników zag szczenia pod a pod nasyp nale y dobra  w 
zale no ci od wysoko ci nasypu, rodzaju pod a i kategorii ruchu. Dla niniejszego projektu wysoko  nasypu wynosi max. 2,0m, rodzaj  
pod a okre lony jest w badaniach geotechnicznych, a kategoria ruchu to KR4 dla jezdni drogi wojewódzkiej, KR3 dla wlotów skrzy owa  
dróg podporz dkowanych i KR1 dla zjazdów. 
Decyzj  o przyj tym na podstawie PN-S-02205 wska niku zag szczenia podejmie In ynier kontraktu w uzgodnieniu z Inwestorem po 
zaopiniowaniu przez Projektanta po wykonaniu wykopów i ocenie rodzaju i stanu pod a. 
5.2.3. Zasady wykonania nasypów 
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod nego, które okre lono w dokumentacji 
projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez In yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
a) Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny by  wznoszone 

równomiernie na ca ej szeroko ci. 
b) Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od rodzaju gruntu i sprz tu u ywanego do 

zag szczania. Przyst pienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  
prawid owego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu. 
Grunty spoiste nale y wbudowywa  w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o przepuszczalnego ze spadkiem górnej 
powierzchni oko o 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie p askim spadek powinien by  obustronny, gdy nasyp jest budowany 
na zboczu spadek powinien by  jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  
lokalne gromadzenie si  wody. 

e) Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej 
spadki porzeczne powinny by  ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. Takie 
ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym 
nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubo ci co najmniej 0,50 metra nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych, o wska niku 
wodoprzepuszczalno ci k10 nie mniejszym od 5,2 m/dob . Je eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich w ciwo ciach, In ynier 
mo e wyrazi  zgod  na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj  cementem, wapnem lub popio ami lotnymi. W takim 
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegaj cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany w nasyp. In ynier mo e dopu ci  czasowe 
sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniej cego nasypu nale y wykonywa  w jego skarpie stopnie o szeroko ci do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni 
stopni powinien wynosi  4% +1% w kierunku zgodnym z  pochyleniem skarpy. 
 Wyci cie stopni obowi zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg ych cz ci nasypu, wykonanych z gruntów o ró nych 

ciwo ciach lub w ró nym czasie. 
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na bagnach 
 Nasypy na bagnach powinny by  wykonane wed ug oddzielnych wymaga , opartych na: 
a) wynikach bada  g boko ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach bada  próbek gruntu bagiennego z uwzgl dnieniem okre lenia rodzaju gruntu wype niaj cego bagno, wspó czynników filtracji, 

bada  edometrycznych, wilgotno ci itp., 
c) obliczeniach stateczno ci nasypu, 
d) obliczeniach wielko ci i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metod  warstwow  obowi zuj  ogólne zasady okre lone w p. 5.2.3.1. 
5.2.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci 
optymalnej o wi cej ni  10% jej warto ci. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy gruntu. 
Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zako czeniu robót 
ziemnych powinny by  równe i mie  spadki potrzebne do prawid owego odwodnienia, wed ug p. 5.23.1, poz. d). 
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W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  niezag szczonej warstwy do dnia nast pnego. Je eli warstwa gruntu niezag szczonego 
uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on 
nakaza  Wykonawcy usuni cie wadliwej warstwy. 
5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo liwe osi gni cie w nasypie wymaganego 
wska nika zag szczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów przemieszanych ze niegiem lub lodem. 
 W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed wznowieniem prac nale y usun nieg  
z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem zag szcza  ani uk ada  na niej 
nast pnych warstw. 
5.2.4. Zag szczenie gruntu 
5.2.4.1. Ogólne zasady zag szczania gruntu 
 Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by  zag szczona z zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla 
danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 
 Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.2.4.2. Grubo  warstwy 
 Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si  okre li  do wiadczalnie dla 
ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.4.5. 
 Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz liczby przejazdów ró nych maszyn do zag szczania 
podano w punkcie 3. 
5.2.4.3. Wilgotno  gruntu 
 Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. 
 Je eli wilgotno  naturalna gruntu jest ni sza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci, to wilgotno  gruntu nale y 
zwi kszy  przez dodanie wody. 
 Je eli wilgotno  gruntu jest wy sza od wilgotno ci optymalnej o ponad 10% jej warto ci, grunt nale y osuszy  w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona  drena  z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien by  zaakceptowany przez In yniera. 
Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z cz stotliwo ci  okre lon  w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 
 
5.2.4.4. Wymagania dotycz ce zag szczania 
Ka da warstwa gruntu powinna by  zag szczona jak najszybciej po jej roz eniu z zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego 
rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 
Wymagan  wilgotno  zag szczanego gruntu, procedur  zag szczania i grubo  warstw nale y okre li  do wiadczalnie podczas próbnego 
zag szczania stosowanym sprz tem. 
Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejn  warstw  gruntu mo na uk ada  po 
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju  u onej warstwy. 
Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech no no ci sprawdza si  przez badanie wska nika zag szczenia Is oraz 
wtórnego modu u odkszta cenia E2. 
Oceny zag szczenia nale y dokonywa  na podstawie wska nika zag szczenia Is. 
Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wg BN-77/8931-12 ,nie mo e by  mniejszy ni : 
 
lokalizacja droga wojewódzka  

/KR4/ 
Zjazdy 
/KR1 - KR3/ 

przepust 

górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 1,00 1,02 
ni ej le ce warstwy nasypu do g boko ci od niwelety robót ziemnych 1,2 m 1,00 0,97 1,02 
warstwy nasypu na g boko ci od powierzchni robót ziemnych poni ej 1,2 m 0,97 0,95 - 
W cz ci zasypki in ynierskiej tj. do 0,60 m - - 0,98 
W bezpo redniej blisko ci rury przepustu do 20 cm - - 0,95 
 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo ci do 20 cm powinna mie  wska nik zag szczenia Is  0,95. 
Jako kryterium zast pcze oceny wymaganego zag szczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wska nika zag szczenia, nale y 
przyjmowa  warto  wska nika odkszta cenia Io wg za cznika B normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi odkszta cenia wtórnego E2 
do pierwotnego E1. 
Wska nik odkszta cenia Io dla wirów, pospó ek i piasków powinien wynosi : 
- 2,2 przy wymaganej warto ci Is>1,00 
- 2,5 przy wymaganej warto ci Is<1,00. 
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Ca ciowej oceny cech no no ci warstwy gruntu dokonuje si  na podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2, za pomoc  
obci enia statycznego p yt  o rednicy 300 mm. Wymagane minimalne warto ci wtórnego modu u odkszta cenia E2 nale y przyjmowa  wg 
PN-S-02205. 
Je eli badania kontrolne wyka , e zag szczenie warstwy nie jest wystarczaj ce to Wykonawca powinien spulchni  warstw , doprowadzi  
grunt do wilgotno ci optymalnej i powtórnie zag ci . 
Je eli powtórne zag szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska nika zag szczenia Wykonawca powinien usun  warstw  i 
wbudowa  nowy materia , o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawid owego zag szczenia warstwy. 
 
5.3.4.5. Próbne zag szczenie 
 Odcinek do wiadczalny dla próbnego zag szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien by  wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby, na którym uk ada si  grunt czterema pasmami o szeroko ci od 3,5 do 4,5 m ka de. Poszczególne  warstwy 
uk adanego gruntu powinny mie  w ka dym pasie inn  grubo  z tym, e wszystkie musz  mie ci  si  w granicach w ciwych dla danego 
sprz tu zag szczaj cego. Wilgotno  gruntu powinna by  równa optymalnej z tolerancj  podan  w pkcie 5.3.4.3. Grunt u ony na poletku 
wed ug podanej wy ej zasady powinien by  nast pnie zag szczony, a po ka dej serii przej  maszyny nale y okre li  wska niki 
zag szczenia,  dopuszczaj c stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w 
warunkach terenowych). 
 Oznaczenie wska nika zag szczenia nale y wykona  co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umo liwi  
ustalenie wska nika zag szczenia w dolnej cz ci warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zag szczenia z wymaganiami 
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si  wyboru sprz tu i ustala si  potrzebn  liczb  przej  oraz grubo  warstwy rozk adanego gruntu. 
 
5.4. Zasypka przepustu 

Grunt zasypki - mieszanka wirowo-piaskowa spe niaj ca wymagania normy PN-S-02205 i PN-B-11112. Dla profilu fali 125x26 
mm i 68x13 mm maksymalny wymiar ziaren wnosi 32 mm. Dopuszcza si  wi ksze frakcje w odleg ci powy ej 50 cm od  cian  konstrukcji  
rury,  jednak  wielko   frakcji  nie  powinna  przekracza   2/3 mi szo ci warstwy zag szczanej. W przypadku w tpliwo ci nale y 
skonsultowa  si  z producentem przepustu.  

Materia  zasypki powinien by  uk adany warstwami o maksymalnej grubo ci 30 cm, a nast pnie zag szczany. W strefach 
pachwinowych, ze wzgl du na wyst powanie du ego parcia konstrukcji na grunt, nale y uk ada  zasypk  warstwami o maksymalnej 
grubo ci 20 cm. Uk adanie musi by  wykonywane symetrycznie, aby wysoko  zasypki by a taka sama po obydwu stronach konstrukcji 
stalowej, przy czym dopuszcza si  ró nic  wysoko ci równ  jednej warstwie. Przed przyst pieniem do uk adania kolejnej warstwy nale y 
upewni  si  czy poprzednia zosta a w ciwie zag szczona. Sprz t ci ki taki jak walce wibracyjne mo e pracowa  w odleg ci ponad 
1,0m od konstrukcji poruszaj c si  zawsze równolegle do jej osi pod nej. Ka da warstwa powinna by  zag szczana.  
Wska nik zag szczenia kruszywa zasypki, okre lany wg standardowej próby Proctora, zgodnie z norm  PN-88/B-4481 powinien wynosi : 
- min. 0,95 w odleg ci do 20 cm od cianki konstrukcji; zag szczanie  nale y  prowadzi   w sposób bardzo  ostro ny  -  zaleca  si   
stosowa   ubijaki  r czne  lub  p yty  wibracyjne, 
- min. 0,98 w pozosta ym obszarze w cz ci zasypki. 

Do zag szczenia kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowa  nale y ogólnie dost pny sprz t do zag szczania 
zwracaj c szczególn  uwag  na dok adno  wykonania prac. Sprz t ci ki taki jak walce wibracyjne mo e pracowa  odleg ci ponad 1,0 
m od konstrukcji, poruszaj c si  zawsze równolegle do osi pod nej. W przypadku wyst pienia problemów z zag szczeniem gruntu w 
strefie pachwinowej konstrukcji z uwagi na ograniczon  dost pno , stosowa  mo na wp ukiwanie zasypki, co pozwala na osi gni cie 
lepszych wska ników zag szczenia oraz na w ciwe wype nienie obszaru. Z uwagi na niebezpiecze stwo wymywania drobnych cz stek, 
które mo e doprowadzi  do rozmycia gruntu, wp ukiwanie zasypki powinno by  prowadzone przy niezbyt wysokim ci nieniu i pod pe  
kontrol . Nie dopuszcza si  pryzmowania kruszywa na zasypk  w bezpo redniej blisko ci konstrukcji oraz nie wolno roz adowywa  
pojazdów z kruszywem bezpo rednio na konstrukcj . Powierzchnia zasypki obejmuje stref  o szeroko ci fundamentu z uwzgl dnieniem 
skosu 1:1,5 fundamentu kruszywowego. 

W uzasadnionych przypadkach stwierdzonych podczas budowy istnieje mo liwo  zastosowania geow óknin, których zadaniem 
jest g ównie  podniesienie no no ci tak wykonanej konstrukcji. Nale y przy tym stosowa  si  zalece  zawartych w kartach technicznych dla 
tych wyrobów podanych przez ich producentów. Do decyzji na budowie przez kierownika budowy w ustaleniu z inspektorem nadzoru. 

Warstw  przykrywaj  (0,3 m do 1,0 m nad wierzcho ek rury) nale y zag szcza  za pomoc redniej wielko ci zag szczarek 
wibracyjnych (maksymalny ci ar roboczy 0,60 kN) lub za pomoc  p ytowych zag szczarek wstrz sowych (maksymalny ci ar roboczy 
5,00 kN). rednie i ci kie urz dzenia do zag szczania gruntu wolno stosowa  dopiero po uzyskaniu wysoko  naziomu nad rur  1,00 m. 

Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w przypadku zag szczania gruntu na ko cach konstrukcji ci tych zgodnie z 
pochyleniem skarp  oraz, gdy dodatkowo konstrukcja po ona jest w skosie do drogi i jej ko ce ci te s  równolegle do osi drogi. Dotyczy 
to przede wszystkim konstrukcji o przekroju ko owym o rozpi to ci ponad 2,0 m i innych konstrukcji i rozpi to ci ponad 3,0 m. Ko ce tak 
zaprojektowanej konstrukcji pracuj  jak wspornikowe ciany oporowe i istnieje niebezpiecze stwo, e nie przenios  one parcia gruntu 
wywo anego prac  ci kiego sprz tu zag szczaj cego grunt. W zwi zku z tym na ko cach konstrukcji z blach falistych nale y stosowa  
lekki sprz t zag szczaj cy oraz dopuszcza si  obni enie wska nika zag szczenia gruntu do ok. 0,95 wg standardowej próby Proctora. 
 Obci enia od ruchu technologicznego na budowie mog  przekracza  projektowane obci enia eksploatacyjne. W sytuacji, kiedy 
tych obci  nie mo na wyeliminowa , nale y sprawdzi  stan obci  monta owych. W przypadku konieczno ci udost pnienia ruchu 
technologicznego nad konstrukcj  podatn , nale y zachowa  odpowiedni naziom (min. 0,3 m dla konstrukcji do 3,0 m rozpi to ci). W 
przypadku, gdy ruch technologiczny daje obci enia przekraczaj ce obci enia projektowe, zaleca si  zastosowanie naziomu 
technologicznego o wysoko ci min. 1,0 m. Alternatywnym rozwi zaniem jest u enie tymczasowej drogi z p yt. Ostateczn  decyzj  
podejmuje Inspektor Nadzoru. W trakcie robót ziemnych nie dopuszcza si  zatrzymania urz dze  technologicznych i ci kich pojazdów nad 
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obiektem. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ruch technologiczny w obr bie ko ców konstrukcji. Koszt wykonania dróg dojazdowych i 
objazdowych nale y uj  w cenie kontraktu. Ich konieczno  b dzie wynika a z technologii robót. 
 
5.5. Fundament pod przepust 

Materia  fundamentu kruszywowego, tj. mieszanka wirowo-piaskowa, powinien spe nia  wymagania norm z serii PN-B-11110, 
PN-B-11111, PN-B-11112, PN-B-11113 oraz PN-B-11114. Dla profilu fali 125x26 mm i 68x13 mm maksymalny wymiar ziaren kruszywa 
wynosi 32 mm. Grubo  fundamentu kruszywowego wynosi 30 cm, a wska nik zag szczenia min. 1,0 wg standardowej próby Proctora. 
Górne 5 cm podsypki piaskowej musi by  lu ne tak, aby karby konstrukcji stalowej mog y si  w nim swobodnie zag bi . Kruszywo 
znajduj ce si  bezpo rednio przy konstrukcji nie powinno zawiera  ziaren wi kszych ni  32 mm. Szeroko  fundamentu obejmuje stref  
szeroko ci rury z uwzgl dnieniem skosu zasypki przy za eniu 1:1,5. 

Poni ej fundamentu kruszywowego wykona  warstw  o grubo ci 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. 
Pod e musi by  odebrane przez uprawnionego geologa dokonuj c wpisu do dziennika budowy. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje bada  i pomiarów 
Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej 
specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag szczenia nasypu, 
d) pomiary kszta tu nasypu. 
6.2.2. Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 
 Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na próbkach pobranych z ka dej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 3000 m3. W ka dym 
badaniu nale y okre li  nast puj ce w ciwo ci: 

sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481 , 
zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481, 
wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481 , 
wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481  
granic  p ynno ci, wg PN-B-04481 , 
kapilarno  biern , wg PN-B-04493 , 
wska nik piaskowy, wg PN-S-02205 

6.2.3. Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  na sprawdzeniu: 
a) prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w ciwo ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka dej warstwy, 
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; nie rzadziej ni  jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych  
e) przestrzegania ogranicze  okre lonych dotycz cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.2.4. Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu 
 Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno ci warto ci wska nika zag szczenia Is 
lub stosunku modu ów odkszta cenia z warto ciami okre lonymi w p. 5.2.4.4. Do bie cej kontroli zag szczenia dopuszcza si  aparaty 
izotopowe wyskalowane w warunkach budowy . 
Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy BN-77/8931-12 , oznaczenie modu ów odkszta cenia 
wed ug normy PN-S-02205 
 Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is, 
jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego  i wtórnego modu u odkszta cenia. 

 Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów laboratoryjnych. Prawid owo  zag szczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub pod a pod nasypem powinna by  potwierdzona przez In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.5. Kontrola zag szczenia gruntu zasypki 



D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
39 

 Zaleca si  sprawdzenie wska nika zag szczenia metodami „in-situ” (np. czujnikami elektronicznymi) ka dej warstwy gruntu oraz 
sprawdzaj co metod  Proctora np. co 3 warstw  lub wed ug decyzji Inspektora Nadzoru. Miejsca bada  oraz otwory, z których pobierane s  
próbki gruntu do kontroli powinny by  umiejscowione w po owie d ugo ci konstrukcji, w odleg ci 0,1 m i 1,0 m os jej cianki, a z ka dego 
otworu nale y pobra  po 2 próbki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

prace pomiarowe, 
oznakowanie robót, 
pozyskanie kruszywa z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i za adunek na rodki transportowe, 
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp, 
zag szczenie kruszywa, 
profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
rekultywacj  dokopu i terenu przyleg ego do drogi, 
odwodnienie terenu robót -  powierzchniowe lub mechaniczne 
wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast pnie ich rozebranie, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
   

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni 
podatnych i pod a przez obci enie p yt  

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D.03.01.01. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ  WRAZ Z PÓ KAMI DLA P AZÓW 
1. WST P 
1.1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
zadaniem: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 
31+452" w zakresie przepustów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy  dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót na zadaniu 
wymienionym w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót obj tych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 
 

monta em przepustów z blachy stalowej ocynkowanej spiralnie karbowanej o rednicy 100 cm, 120 cm, 160 cm, 180 cm 
wraz z pó kami dla zwierz t wraz z wykonaniem schematu monta u, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
(dopiero po zatwierdzeniu w/w schematu monta u nale y rozpocz  zakup materia ów i prace w terenie) 
wykonaniem tymczasowego przepustu w celu prze enia wód p yn cych podczas robót – je eli b dzie taka potrzeba 
wykonaniem fundamentu betonowego pod wlotem i wylotem z betonu C25/30 wraz z podsypk  pomi dzy rur  i fundamentem 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy 
falistej, czonych ze sob  za pomoc rub, wokó  którego znajduje si  odpowiednio zag szczony grunt zasypki. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.3. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepko ci, które po wnikni ciu w g b betonu i spolimeryzowaniu 
wp ywaj  korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyró nia si  tu: 

hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciek e, penetruj ce beton, tworz ce pow oki 
na ciankach porów, 
impregnaty wype niaj ce pory - wyroby ciek e penetruj ce pory w betonie, tworz ce materia  sta y. 
elastyczne pow oki wodoszczelne 

 
1.4.4 Lepik asfaltowy - produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcie czanych rozpuszczalnikami 
organicznymi 
1.4.5. Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiaj  si  kropelki wody wskutek kondensacji pary 
wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciep a przez pod e lub wskutek nap ywu ciep ego, wilgotnego powietrza na 
ch odniejsze pod e. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia ów 
 Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z blachy falistej s : 

arkusze blachy falistej lub rury, 
elementy stalowe do czenia arkuszy blachy falistej, pó ek dla zwierz t jak ruby, nakr tki, podk adki, 
elementy stalowe do wykonania pó ek dla zwierz t, 
materia y izolacyjne do ew. wykonywania izolacji powierzchni zewn trznej lub wewn trznej przepustu, 
materia y kamienne, betonowe, kruszywo, umocnienia skarp i rowów poza przepustem zgodnie z SST  
grunt do zasypki przepustu zgodnie z SST D-02.03.01, 
inne materia y, np. darnina, trawa, humus zgodnie z SST D-06.01.01. 
beton klasy C25/30 do wykonania fundamentów pod wlotem i wylotem 
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 Wymagania dla materia ów do budowy konstrukcji przepustu (arkusze blachy falistej, ruby, nakr tki, podk adki itp.) powinny by  
okre lone w dokumentacji projektowej, SST lub wymaganiach producenta daj cych gwarancje trwa ci obiektu budowlanego minimum  
40 lat  klasy obci enia A i pod wzgl dem jako ci.  
 Materia y do budowy konstrukcji przepustu oraz zwi zane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych materia ów, musz  
posiada  dokument dopuszczaj cy do stosowania, wydany przez upowa nion  jednostk  (aprobat  techniczn ). 
2.3. Arkusze blachy falistej 

Gatunek stali, z którego s  wykonywane arkusze blachy jest okre lony przez producenta i powinien by  dostosowany do rednicy 
przepustu i jego obci enia. Blacha w czasie produkcji musi by  zabezpieczona przed korozj  przez galwanizacj , ocynkowanie ogniowe 
lub metalizacj  cynkiem. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, jednak minimalna warstwa ochronna cynku  
wykonywana zanurzeniowo powinna mie  grubo  minimum 42 m , natomiast pow oka z tworzywa sztucznego modyfikowana polimerami 
– trechcoating gr. 250 m. 

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi by  zgodny z dokumentacj  projektow  dopuszcza si  inny rodzaj jednak 
spe niaj cy wszystkie kryteria okre lone w dokumentacji projektowej, SST oraz norm. Blacha falista musi posiada  dokument 
dopuszczaj cy blach  do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2. 

Arkusze blach falistych mo na sk adowa  w stosach, ka dy typ i profil sfalowania osobno, co u atwia jednakowa krzywizna 
arkuszy. Przemieszcza  arkusze nale y ostro nie, aby nie uszkodzi  fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
2.4. Elementy stalowe do pó ek dla p azów i czenia arkuszy blachy falistej 
 Rodzaje elementów do czenia pó ek dla p azów i arkuszy blachy falistej powinny by  okre lone w instrukcji monta u producenta 
przepustów lub aprobacie technicznej. Rodzaje elementów do pó ek dla p azów i czenia powinny by  dobrane w  zale no ci od rednicy 
przepustu, grubo ci czonych blach, typu sfalowania blachy na d ugo ci czonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczaj cych ustale  
w zakresie elementów do czenia mo na stosowa  je zgodnie z poni szymi wskazaniami: 

ruby klasy 8.8 lub 10.9 wg PN-M-82054-03 
nakr tki klasy 8 lub 10  wg PN-M-82054-09 
podk adki wg PN-M-82006 

 Wszystkie elementy stalowe do pó ek dla p azów oraz czenia arkuszy blachy falistej powinny by  zabezpieczone przed korozj  w 
sposób okre lony w katalogu fabrycznym producenta przepustów lub w aprobacie technicznej, jednak nie gorszy ni  przepust. 
 Elementy stalowe pó ek i do czenia arkuszy blachy falistej powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem, jednak nie gorszych ni  przepust. 
W projekcie przedstawiono podstawow  lokalizacj  pó ek. Szczegó owe parametry monta u pó ek , czników powinny by  okre lone przez 
producenta przepustu i powinny stanowi  komplet , tak aby gwarancja producenta na wyrób i wszystkie parametry okre lone w SST i 
dokumentacji projektowej by y spe nione.  
 2.5. Materia y izolacyjne do przepustu 
 Do robót izolacyjnych przepustów z blachy falistej nale y stosowa  materia y wskazane przez producenta je eli nie b  
okre lone to: 

emulsj  kationow  wg BN-68/6753-04 lub wg aprobaty technicznej wdanej przez upowa nion  jednostk , 
lepik asfaltowy na zimno wg PN-B_24620 
lepik asfaltowy na gor co wg PN-C-96177 
inne materia y izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadaj ce aprobat  techniczn  za zgod  in yniera 

 
2.6. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Sk adowanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.7. Beton 
Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06250 [3] . Nale y stosowa  beton o klasie  C25/30. Cement stosowany do betonu 
powinien by  cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien spe nia  wymagania PN-B-19701 [11]. Transport i 
przechowywanie cementu powinny by  zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo amane) powinno spe nia  
wymagania PN-B-06712 [5]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i spe nia  wymagania PN-B-32250 [14]. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  pitn . 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST, przy czym w 
przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by  dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. 
Domieszki powinny spe nia  wymagania PN-B-23010 [12]. 
2.8 Woda 
Woda stosowana do betonów musi wymagania podane w normie PN-88/B-32250 
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Woda z wodoci gu nie wymaga bada . 
 
2.9 Drewno na deskowanie 
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy powinno odpowiada  wymaganiom norm 
PN-75/D-96000 i PN-92/D-950 17. 
 
2.10. Materia y do  umocnie  skarp oraz wlotu i wylotu rowów poza przepustem 
 Materia y do wykonania umocnienia skarp i rowów itp. powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  oraz SST D-06.01.01 i 
SST D-06.01.01a 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania przepustu 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 

koparki do wykonywania wykopów, 
urawi samochodowych, 

sprz tu do monta u przepustów z blach falistych, w zale no ci od wielko ci otworu mi dzy innymi: klucze nasadowe, klucze 
dynamometryczne, ramy z kr kami linowymi, wyci garki wielokr kowe na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, rusztowania 
przeno ne, rusztowania na samochodach 
sprz t zag szczaj cy, zale ny od wielko ci otworu przepustu i wielko ci zasypki przepustu: ubijaki r czne, zag szczarki mechaniczne, 

yty wibracyjne, ró ne typy walców, 
sprz t do transportu blach. 

 
3.3. Sprz t do prze enia wód p yn cych 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustu tymczasowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu 
w zale no ci od rodzaju i wielko ci przepustu: koparki do wykonywania wykopów. urawia samochodowego wyposa onego w zawiesie z 
belk  trawersow , sprz tu do wykonywania przecisków, samochód do transportu rur oraz materia ów niezb dnych do wykonania przepustu 
tymczasowego. 
 
3.4. Sprz t do wykonania fundamentu 
 

betoniarki, 
samochody do przewo enia betonu 
pompa do betonu 
wibratory do zag szczenia betonu 
drobny sprz t do skr cenia szalunku 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport blach falistych, pó ek dla p azów i elementów cz cych. 
 Arkusze blach falistych mo na pogrupowa  w zale no ci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uk ada  jeden na drugim. 
 Transport pó ek dla p azów i blach falistych oraz ich za adowanie i wy adowanie musi by  wykonane starannie, tak aby nie 
uszkodzi  fabrycznej pow oki ochronnej blach. Nie wolno uderza  blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ci gn  po 
gruncie. 

ruby, nakr tki, podk adki nale y przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych wyroby przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi. W 
przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by  zabezpieczane przed przemieszczaniem si , np. za pomoc  ta my 
stalowej lub folii termokurczliwej. 
4.3. Transport innych materia ów 
 Transport materia ów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania, sk adników betonu, itp. powinien odpowiada  wymaganiom 
SST D-00.00.00 , SST D- 02.03.01,SST D-06.01.01a, Cement, nale y przewozi rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewo enia 
tego typu wyrobów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zakres robót 
 Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje mi dzy innymi: roboty przygotowawcze, transport przepustu, 
przygotowanie pod a pod przepust, monta  przepustu i jego elementów zgodnie z projektem monta u, izolacj  przepustu, prze enie 
cieku na czas robót rednica przepustu tymczasowego dostosowana do ilo ci wód p yn cych (minimalna rednica 40cm). 
 Przepusty uk ada si  na odpowiednio wyprofilowanym pod u gruntowym na fundamencie wykonanym zgodnie z dokumentacj  
techniczn . 
 Zasypka wokó  przepustu podlega ci le okre lonemu sposobowi wykonania w celu zachowania kszta tu przepustu zgodnie z 
wymaganiami producenta i/lub zapisami SST. D-02.03.01 pkt.5.4 
 Dopuszczalna grubo  zasypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustów w zale no ci od kszta tu i wymiarów 
przekroju poprzecznego i grubo ci blachy przepustu, w niniejszym przypadku jest ona zmienna. Minimalny naziom nad przepustem 
bezwzgl dnie musi wynosi  60 cm. 
 Wlot i wylot przepustu na skarp  ma by  wykonany zgodnie z SST. D-06.01.01 oraz D-06.01.01a  
5.3. Roboty przygotowawcze 
 Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu i prac towarzysz cych obejmuj  czynno ci przewidziane w dokumentacji 
projektowej w tym m.in.: 

odwodnienie terenu budowy (w przypadku braku mo liwo ci odwodnienia liniowego nale y zastosowa  mechaniczne osuszanie terenu 
budowy np.: pompy, ig ofiltry itp., których koszty nale y wliczy  w niniejsz  jednostk  obmiarow  z ewentualnym prze eniem koryta 
cieku oraz wykonaniem tymczasowego przepustu do czasu wybudowania nowego przepustu, 
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z projektem, 
inne regulacje cieku na odcinku posadowienia przepustu, 
wykonanie szalunku do fundamentu 

5.4. Wykop pod przepust i fundament 
 Wykonanie wykopu powinno odpowiada  wymaganiom PN-S-02205 [19] oraz D-02.01.01 Wykonanie wykopów. 
 Metoda wykonania robót powinna by  dobrana w zale no ci od wielko ci robót, g boko ci wykopu, ukszta towania terenu, 
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz tu. Z uwagi na warunki terenowe i rodowiskowe przyj to, i  roboty ziemne dla przepustów s  
wykonywane w ciankach szczelnych (umocnienie wykopu). Jednak je eli warunki miejscowe na to pozwol  wykonawca za zgoda In yniera 
Kontraktu mo e odst pi  od ich zastosowania stosuj c inn  bezpieczn  metod  wzmocnienia cian wykopu w ramach ceny za wykonanie 
przepustu, bez zwi kszenia zakresu robót i nara ania Inwestora na dodatkowe koszty. 
 Wymiary wykopu powinny by  dostosowane do wymiarów budowli w planie. W szeroko ci dna nale y uwzgl dni  przestrze  o 
szeroko ci minimalnej  0,80 m na prac  ludzi i ew. zabezpieczenie ciany wykopu. 
 Zabezpieczenie cian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie cian, wzgl. 
wykonanie cianek szczelnych, powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów 
  

5.5. Pod e pod przepust 
Badania geotechniczne wykonane na zlecenie biura projektów s  zgodne z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i 
ich g boko  jest wi ksza ni  zaleca opracowanie GDDKiA.  Zag szczenie pod a  powinny by  zgodne z SST D-02.01.01 a nasypu 
powinny by  zgodne z SST D-02.03.01 oraz dokumentacj  projektow .   
 
 Powierzchnia pod a lub podsypki powinna by  dok adnie wyrównana i dostosowana do kszta tu przepustu. 
 
5.6. Fundament pod przepust 

Fundament pod przepust nale y wykona  zgodnie z zaleceniami producenta i/lub SST D-02.03.01 pkt  5.5  
5.7. Roboty betonowe 
 Elementy betonowe wykona  zgodnie z SST D-06.01.01a oraz zapisami niniejszej dokumentacji 
5.8. Monta  przepustu z blach falistych oraz pó ek dla p azów 
 Monta  przepustu i pó ek dla p azów mo e by  wykonany wy cznie przez wyszkolony personel techniczny. 
 Monta  przepustu  musi przebiega ci le wed ug instrukcji monta u producenta przepustów. 
5.9. Izolacja przepustów 
 Izolacj  przepustu nale y wykona  materia em izolacyjnym, odpowiadaj cym wymaganiom punktu 2.5 na: 
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powierzchni zewn trznej i wewn trznej przepustu, od strony stykaj cej si  z gruntem, w celu zwi kszenia trwa ci przepustu, 
 Ka da warstwa izolacji powinna tworzy  jednolit , ci  pow ok  przylegaj  do powierzchni ciany przepustu lub uprzednio 

onej warstwy izolacji. Wyst powanie z uszcze , sp ka , p cherzy itp. wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem 
lub u eniem warstwy ochronnej, powinna by  chroniona od uszkodze  mechanicznych. 
5.10. Zasypka przepustu 
 Zasypk  przepustu wykona  zgodnie z SST D-02.03.01 wykonanie nasypów. 
 
5.12. cianki czo owe i umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu 
  Umocnienie skarpy kostk  kamienn  - wykona  podbudow  zgodn  z dokumentacj  projektow  oraz obrukowa  skarp  kostk  
kamienn , wg SST D-06.01.01a „Umocnienie skarp, rowów i cieków” i dokumentacj  projektow .  
5.12. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem 
 Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu poza przepustem nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST D-
06.01.01a 
 
5.13 Wykonanie deskowa  dla fundamentu 
Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nale y korzysta  z PN-B-06251. 
Do tego celu stosowa  drewno o klasie nie ni szej od K33 pozbawionego wad w postaci s ków, o grubo ci nie mniejszej od 25 mm (3/4"), 

czone  równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem (np. za pomoc  ta my metalowej).  
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na styki naro ne sposobu deskowania ze cian , stosuj c listwy fazuj ce przekrój elementu betonowego. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi  In ynierowi do akceptacji: 

aprobat  techniczn  (lub dokument równowa ny) na blachy faliste przepustów, ruby, nakr tki, podk adki itp., wydan  przez uprawnion  
jednostk , 
za wiadczenie o jako ci (atesty) na materia y, do których wydania producenci s  zobowi zani przez w ciwe normy PN i BN,  
wyniki bada  materia ów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 
 Kontrol  robót przygotowawczych i wykopu pod przepust nale y przeprowadzi  z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w 
punktach 5.3 i 5.4. 
6.3.2. Kontrola wykonania pod a pod przepust 
 W czasie przygotowania pod a pod przepust nale y zbada : 

zgodno  wykonywanych robót z dokumentacj  projektow , 
prawid owo  wyprofilowania kszta tu pod a w dostosowaniu do kszta tu spodu przepustu, 
grubo  warstwy fundamentu i jej wymiary w planie, 
zag szczenie zasypki 
zag szczenie nasypu budowlanego nad przepustem 

6.3.3. Kontrola monta u przepustu z blach falistych i pó ek dla p azów 
 Kontrola wykonania monta u przepustu z blach falistych i pó ek dla p azów powinna by  zgodna z zaleceniami instrukcji monta u 
dostarczonej przez producenta oraz zgodna ze schematem monta u opracowanego przez wykonawc  i zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku zastrze enia wyra onego w dokumencie dopuszczaj cym do stosowania materia  na przepust (np. w aprobacie 
technicznej), nadzór techniczny wykonania (monta u) przepustu mo e prowadzi  wy cznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym 
dokumencie. 
 Kontrola monta u przepustu i pó ek dla zwierz t powinna uwzgl dnia  sprawdzenie: 

prawid owo ci wst pnego monta u blach i pó ek, 
sposobu umieszczania rub cz cych blachy i pó ki, 
prawid owo ci ew. wykonania rusztowa  do monta u przepustu i pó ek, 
poprawno ci ew. wykonania bloków doci aj cych i po czenia ich z przepustem, 
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prawid owo ci posadowienia przepustu na pod u lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca monta u 
znajduj cego si  poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu. 

6.3.5. Kontrola robót izolacyjnych i impregnacyjnych 
 Izolacj  powierzchni zewn trznej lub wewn trznej przepustu nale y sprawdzi  przez ogl dziny i badania, zgodnie z wymaganiami 
punktu 5.9 i 5.14, w zakresie: 

jednolito ci i ci ci pow oki na powierzchni przepustu, 
liczby po onych warstw izolacji, 
grubo ci pow oki izolacyjnej, 
prawid owo ci pokrycia izolacj  powierzchni przepustu,  pó ek  i fundamentu 

 
6.3.6. Kontrola wykonania zasypki przepustu 
 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by  zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej przez 
producenta  
 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgl dnia  sprawdzenie: 

dok adno ci u enia pierwszej warstwy zasypki, wp ywaj cej na nale yt  stabilizacj  dolnych naro y przepustu, 
prawid owo ci wykonania nast pnych warstw zasypki, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych grubo ci warstw oraz wska nika 
zag szczenia gruntu, 
poprawno ci wykonania zasypki i prowadzenia zag szczania zasypki w bezpo rednim otoczeniu przepustu, ze zwróceniem uwagi na 
nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego pow oki ochronnej, 

ciwo ci u ytych materia ów (gruntów) do zasypki, 
powierzchni wykonywanej zasypki, 
nieodkszta calno ci wymiarów wewn trznych przepustu pod wp ywem dzia ania zasypki. 
podczas osiadania nasypu w okresie gwarancji trzeba przepust bie co sprawdza  na wyst pienie pustek. Je eli takie pustki wyst pi  , 
nale y je usun  poprzez wdmuchanie piasku lub drobnego wiru. 
W trakcie zag szczania zasypki prowadzi  nale y pomiary wielko ci deformacji pionowych i poziomych. Zalecane jest sprawdzenie tych 

wielko ci ka dorazowo po u eniu i zag szczeniu ka dej warstwy zasypki (szczególnie w przypadku konstrukcji o du ej rozpi to ci). 
Dopuszcza si  rzadszy pomiar, jednak ich liczba nie powinna by  mniejsza ni  3. Pierwszy pomiar musi by  dokonany w momencie, gdy 
zasypka osi gnie poziom linii maksymalnej rozpi to ci ( wiat a poziomego), drugi bezpo rednio po przykryciu konstrukcji zasypk , a trzeci 
po wykonaniu ca ci naziomu. Liczb  pomiarów nale y uzgodni  z Inspektorem Nadzoru, a wszystkie wyniki powinny znale  si  w 
protoko ach z pomiarów. Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie powinny przekracza  2% rozpi to ci konstrukcji. Przekroczenie tej warto ci 
wymaga konsultacji z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
6.3.7.  Kontrola  wykonania  umocnienia  skarpy  i  rowów  wlotu  i wylotu przepustu. 
 W czasie wykonywania umocnienia skarp przepustu nale y przeprowadzi  nast puj ce kontrole, ogl dziny zewn trzne 
zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie konstrukcji kostki kamiennej, cis ci u enia kostki, wype nienie spoin. 
 
 6.3.8. Kontrola deskowania  
 
Ka de deskowanie powinno podlega  odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by : 
- klasa drewna i jego wady, 
- szczelno  deskowa  w p aszczyznach i naro ach wkl ych, 
- poziom górnej kraw dzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz 
porównanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki: 
a) rozstaw eber:   0,5 % lecz nie wi cej ni  o 2 cm, 
b) odchylenie deskowa  od prostoliniowo ci lub od p aszczyzny o  0,1 %,.  
c) ró nice w grubo ci desek :  0,2 cm, 
d) odchylenie cian od pionu o :  0,2 % lecz nie wi cej ni  0,5 cm, 
e) miejscowe wyburzenie powierzchni o:   0,2 cm na odcinku 3 m, 
f) odchy ki wymiarów wewn trznych deskowania (przekrojów betonowych): 
- 0,2 % wysoko ci lecz nie wi cej ni  - 0,5 cm, 
+0,5 % wysoko ci lecz nie wi cej ni  +2 cm, 
-0,2 % grubo ci (szeroko ci) lecz nie wi cej ni  -0,2 cm, 
+0,5 % grubo ci (szeroko ci lecz nie wi cej ni  - 0,5 cm. 
 
6.3.9. Kontrola robót betonowych  
 
Sprawdzeniu podlegaj : 



D.03.01.01. Przepusty z blachy falistej wraz z pó kami dla p azów 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
47 

 

- wymiary i lokalizacja fundamentu 
- klasa betonu  
- poziom górnej kraw dzi i powierzchni fundamentu 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  s  jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach 
. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

wykonany wykop, 
wykonane pod e pod przepust, 
wykonane fundamenty, 
przepust na podsypce, 
wykonana izolacja przepustu i fundamentu, 
zasypka przepustu 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje mi dzy innymi: 

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i dróg objazdowych (je eli b  wymagane), 
oznakowanie robót, 
wykonanie schematu monta u przepustu i pó ek w ilo ci wymaganej przez Inspektora Nadzoru, 
wykonanie schematu monta u pó ek dla p azów, 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, 
zabicie cianek szczelnych wraz z wykonaniem projektu oblicze  dla robót zwi zanych z wykonaniem przepustu, 
dostarczenie materia ów, 
przygotowanie pod a pod przepust, 
monta  przepustu z blach falistych i elementów przepustu z ewentualnym przeniesieniem go je li monta  by  wykonywany poza 
miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu z ew. wykonaniem i zamontowaniem bloków odci aj cych przepustu 
monta  pó ek dla p azów z wyposa eniem zgodnym ze szczegó em oraz zapisami decyzji rodowiskowej 
izolacj  powierzchni zewn trznej i wewn trznej przepustu, 
zasypk  przepustu, wykonan  zgodnie z instrukcj , z zag szczeniem warstwami, 
zabezpieczenie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu, 
zabezpieczenie wlotu i wylotu rowu poza przepustem, 
uporz dkowanie terenu, 
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
spe nienie uwag ogólnych oraz szczegó owych zapisów zawartych w projekcie budowy przepustu 
wykonanie wyk adziny z gliny a dnie przepustu, 
spe nienie wszystkich zapisów opisanych w niniejszej SST, specyfikacji powi zanych niezb dnych do realizacji zamówienia 
spe nienie szczegó owych zapisów zawartych w projekcie budowy przepustu oraz zapisów w uwagach ogólnych.  
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Cena wykonania 1m3 fundamentu obejmuje mi dzy innymi: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
 zakup, dostarczenie i wbudowanie materia ów 
 wykonanie szalunku, 
 uporz dkowanie terenu, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 spe nienie wszystkich zapisów opisanych w niniejszej SST oraz specyfikacji powi zanych 

 
Cena wykonania tymczasowego przepustu obejmuje mi dzy innymi: 
 oznakowanie robót 
 prace pomiarowe i przygotowawcze 
 wykonane tymczasowego przepustu 
 prze enie rowów 
 zabezpieczenie  wykonanych robót 
 utrzymanie wymaganego przep ywu wód 
 rozbiórka, za adunek i odwiezienie tymczasowego przepustu 
 odtworzenie nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 na powierzchni wykonywanych robót 
 uprz tni cie terenu 
 spe nienie wszystkich zapisów opisanych w niniejszej SST oraz specyfikacji powi zanych 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 póz. 2016 z pó niejszymi zmianami). 
2.  Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
monta u   i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  og oszenia  zawieraj cego  dane  dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3.  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  2000r.  Nr  71  póz,  838 z pó niejszymi zmianami). 
4.  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotycz  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 póz. 1126) 
5.  Rozporz dzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, póz. 1650) 
6.  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 póz. 401) 
7.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001 r. póz. 627 z pó n. zmianami). 
8.  Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spo ecznej  z  dnia  14  marca  2000r.  w  sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy 

cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 t póz.313) 
9.  Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów " budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, póz. 679 i z 2002r. Nr 8 póz. 71, Nr 25 póz. 256) 
10. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów  oceny  zgodno ci,  wzoru  
deklaracji  zgodno ci  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów budowlanych  dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. (Dz.U. z 
1998r. Nr 113, póz. 728) 
11. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów 
budowlanych niemaj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  wed ug  
uznanych  zasad  sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, póz. 673) 
12. Rozporz dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  1999r.  w  sprawie  wykazu  wyrobów wyprodukowanych  w  Polsce,  a  tak e  
wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy, mog cych   stwarza   zagro enie   albo  s cych   ochronie  lub  ratowaniu  ycia,  
zdrowia  lub rodowiska, podlegaj cych obowi zkowi certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem,  oraz wyrobów 
podlegaj cych obowi zkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno ci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, póz. 53) 
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 póz. 
1086 z pó niejszymi zmianami) 
14. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-karto graficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie. (Dz.U. z 
1995r. Nr 25 póz. 133) 
15. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie  geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 póz. 455) 
16. Rozporz dzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 
17. Rozporz dzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
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warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada   drogowe  obiekty  in ynierskie   i  ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) 
18. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 
19. Instrukcja techniczna G-l. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 
20. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 
21. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 
22. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe. GUGiK. 1979. 
 
 
10.1. Normy 
Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powo uj  si  na Polskie Normy i stanowi  integraln  
cz  i nale y je zawarto ci  poni ej przytoczonych Polskich Norm: 
 
1.   PN-B-11104 Materia y kamienne. Brukowiec 
 
2.   BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i pospó ka 
 
3.   PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. 
 
4.   PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
5.   PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia  i zastosowanie wg w asno ci fizyczno-mechanicznych 
6.   PN-EN 12371 Materia y kamienne. Oznaczenie mrozoodporno ci metod  bezpo redni  
 
7.   PN-EN 13501-1 :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Cz  1: Klasyfikacja na podstawie 
bada  reakcji na ogie  
8.   PN-EN 1926 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma ci na ciskanie 
 
9.   PN-EN 14157 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego 
 
10.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
 
11.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 
12.  PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia 
 
13. PN-EN ISO/IEC 17050         Ogólne kryteria deklaracji zgodno ci sk adanej przez dostawc . 
 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi zuj  w zwi zku z wykonaniem prac obj tych 
Kontraktem i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi zuj  w zwi zku z wykonaniem prac obj tych 
Kontraktem i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych 
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D.03.01.02 System zabezpiecze  dla p azów 
 
 

1. WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 

 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z  monta em systemu zabezpiecze  dla p azów dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – 
granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi zuj cy  dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót na 
zadaniu wymienionym w pkt.1.1 

  
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna to:    

 
- Wykonanie p otka ochronno naprowadzaj cego zgodnie z dokumentacj  projektow  i szczegó ami 
- wykonanie terenu przy pó ce przepustu z ubitej gliny o grubo ci 10-15 cm oraz u enie kraty trawnikowej polietynowej 

ci kiej  zakotwionej w gruncie szpilkami wraz z wype nieniem wolnych przestrzeni 
- regulacja skarp przy wylocie i wlocie przepustu (zgodnie z zapisami projektu budowlanego i wykonawczego oraz wersji 

elektronicznej)  
 
1.4. Okre lenia podstawowe 

 
otek ochronno-naprowadzaj cy dla p azów -  elementy kieruj ce zwierz ta do przepustu  b  wykonane z siatki stalowej 

ocynkowanej o oczkach max 5mm x 5mm, w kszta cie odwróconej litery L wraz z kompletem elementów s cych do 
prawid owego jego wykonania zgodnie z dokumentacj  techniczn . cianki kieruj ce s  usytuowane zgodnie z dokumentacj  i 
przylegaj  do portali wej ciowych. 

 
Krata trawnikowa – krata trawnikowa ci ka wykonana z polietylenu o grubo ci cianki 2,5mm przeznaczona mi dzy innymi do 
umocnie  skarp oferowana w kompletach tj. z systemami kotwi cymi i czone ze sob  za pomoc  zaczepów. 
 
1.4.2. Inne 
 
Pozosta e   okre lenia   podane   w   niniejszej   SST   s    zgodne   z  polskimi   normami,  wytycznymi i okre leniami podanymi w 

ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 

In yniera.  
 
 

2. MATERIA Y 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce materia ów 
 
a) P otki ochronno naprowadzaj ce nale y wykona  zgodnie ze szczegó ami zawartymi w dokumentacji mi dzy innymi z: 
 

- upków stalowych ocynkowanych (np.38mm) o grubo ci cianki minimum 1,8mm zakotwionych w gruncie (0,5m) 
za pomoc  fundamentu kotwi cego z betonu C12/15 o wymiarach 0,3m x 0,2m. S upki na ko cach powinny mie  
zamocowany element uniemo liwiaj cy jego obrócenie w betonie np. ( ruba przewiercona na wylot). Góra s upka 
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powinna by  w kszta cie litery L (odwrócone) i by  za lepiona kapselkiem ocynkowanym lub z tworzywa 
sztucznego. Do s upka nale y przyspawa  i zabezpieczy  antykorozyjnie oczka metalowe ( ruby ocynkowane z 
oczkiem) umo liwiaj ce przeprowadzenie linek napinaj cych minimum w 3 miejscach lub wykona  otwory 
monta owe w s upkach.   

- Siatki stalowej ocynkowanej o oczkach nie wi kszych ni  5 mm x 5 mm i grubo ci drutu nie mniej ni  0,6mm. 
Zamocowanej na linkach stalowych w sposób uniemo liwiaj cy ich atwy demonta  np. obejmy metalowe. Siatka 
powinna by  zakotwiona w gruncie na minimum 30cm z wywini ciem do góry 10cm (patrz szczegó )  i zasypana 
gruntem z wykopu wraz z jego ubiciem. Siatka na ka dym za amaniu musi posiada  zak ad minimum 50cm i by  
po czona w sposób szczelny uniemo liwiaj cy przedostawanie si  p azów na drug  stron  p otków. 

- Linki ocynkowane o grubo ci min. 3mm nale y napi  za pomoc  napinaczy zlokalizowanych w sposób 
umo liwiaj cy prawid owe napi cie linki i monta  siatki.  

- Na d ugo ci p otków nale y przewidzie  s upki naci gowe ich ilo  do ustalenia na budowie po zaopiniowaniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

- Inne drobne elementy s ce do prawid owego wykonania p otków wynikaj ce z projektu monta u wykonanego 
przez wykonawc  robót i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru miedzy. 

 
Optymalnymi, typowymi lokalizacjami s  linie proste lub amane. Na elementach skrajnych nale y za ama  p otki w planie w 
kszta cie litery „U”. Ogrodzenie musi si czy  z wylotami przej  w sposób szczelny np. za pomoc  k towników ocynkowanych 
zamocowanych do wybrukowania, do których zamocowana zostanie siatka. Ka de prace powinny by  zgodne z projektem 
monta u dostarczonym przez wykonawc  robót. 
 

UWAGA: Projekt monta u musi by  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dopiero po zatwierdzeniu w/w schematu monta u 
nale y rozpocz  zakup materia ów i prace w terenie. 
 

Materia y do budowy konstrukcji p otków musz  posiada  pozytywn  ocen  techniczn  przydatno ci wyrobu do zamierzonego 
stosowania tj. ogrodze . 
Monta  elementów ma odbywa  si  zgodnie z projektem monta u sporz dzonym przez Wykonawc  oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 
 

b) Teren przy  przepu cie i w wykopach nale y wykona  z ubitej gliny o grubo ci 10-15 cm oraz u enie kraty trawnikowej 
polietynowej ci kiej  zakotwionej w gruncie szpilkami wraz z wype nieniem wolnych przestrzeni, zgodnie ze szczegó ami 
zawartymi w dokumentacji mi dzy innymi z: 

- Kraty trawnikowej wykonanej z polietylenu i przeznaczonej do umocnienia skarp. Grubo cianki wewn trznej 
2,5mm, wytrzyma ci na nacisk do 250T/m2. Odporne na niskie i wysokie temperatury (-30 do +85 C). Pojedyncze 
kratki czone ze sob  poprzez zaczepy i oczka.   

- Gliny uzyskanej z wykopu 
c) Regulacja skarp na wlocie i wylocie przepustu polega na zastosowaniu agodniejszych pochyle  skarp tj. 1:2 w obszarze 

pasa z ubitej gliny w celu umo liwienia wyj cia/wej cia p azom na pó ki zamontowane w przepu cie. Obszar zmiany 
nachylenia skarpy jest to minimum 1 mb mierz c od pocz tku pó ki dla p azów. Powy szy warunek jest niezb dny do odbioru 
systemu zabezpiecze  dla p azów przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce sprz tu 

 
 
3.2.1. Wykopy 

 
Do wykonania robót fundamentowych mo na u  wiertnicy s cej do wykonywania fundamentów pod bariery lub widra 

cznego – w zale no ci od rodzaju wyst puj cego gruntu i poziomu wód gruntowych. Sprz t do wykonania wykopów musi by  
dostosowany do wiercenia przez nasypy zbrojone geosiatkami i geow ókninami w sposób nie powoduj cy poszarpania, wyci gni cia lub 
zniszczenia zbrojenia. Do pozosta ych robót ziemnych zgodnie z SST D-02.01.01 Wykopy. 

 
 

3.2.2. Elementy na s upki i siatk  
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Monta  elementów p otków mo na wykona  dowolnymi urz dzeniami dostosowanymi do wielko ci i masy elementów. S upki oraz 

siatk   nale y chroni   przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  trakcie  transportu i monta u. 
 

3.2.3. Elementy na krat  trawnikow  
 

 dok adnie pierwsze p yty. Zdj  z palety po czone modu y, a nast pnie przy  je bezpo rednio do pierwszych.  
 

 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Materia y na budow  powinny by  przewo one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba rodków 

transportu, powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST i wskazaniami 
In yniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

 
4.2. Transport materia ów 

 
 Dla s upków transport z wytwórni rodkami przeznaczonymi do tego celu. Transport siatki , w rolkach, zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. 
Elementy drobne ( ruby, nakr tki, podk adki, napinacze, elementy uszczelniaj ce itp.) nale y  przewozi  w pojemnikach lub skrzyniach.  
 
 
4.3. Pakowanie, sk adowanie i transport elementów prefabrykowanych 
 
4.3.1. Pakowanie 

 
Elementy prefabrykowane nale y  pakowa  na paletach. Ca  powinna by  zabezpieczona przed przemieszczaniem ta mami. 

Do ka dej za adowanej palety powinna by  przymocowana etykieta zawieraj ca nast puj ce dane: 
nazw  i adres producenta, okre lenie i nazw  wyrobu, ilo  sztuk w opakowaniu, dat  produkcji. 
 

 
4.2.2. Sk adowanie i przechowywanie 

 
Elementy sk adowe zapakowane na paletach mog  by  przechowywane na otwartej przestrzeni na równym i odwodnionym 

pod u. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Szczegó owe wymagania dotycz ce wykonania robót 
 

5.2.1. Opracowania robocze 
 
Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia we w asnym zakresie projektu roboczego (technologicznego) p otków 
naprowadzaj cych. 
 W projekcie roboczym nale y m.in. rozwi za  nast puj ce zagadnienia: 
sporz dzenie profilu terenu w osi projektowanych p otków po ukszta towaniu skarp i wykonaniu darniowania 
usytuowanie   wysoko ciowe   projektowanych   p otków   na   podstawie   sporz dzonego   przez Wykonawc  profilu terenu w osi 
projektowanych p otków, 
Projekt roboczy podlega akceptacji przez In yniera  
W przypadku trudno ci z poprowadzeniem trasy p otków wg projektu, Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  now  lokalizacj  

otków w formie graficznej do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. Monta  p otków w terenie 

 
Wykonanie tych elementów obejmuje: 



D.03.01.02. System zabezpiecze  dla p azów 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
54 

 

 
Wyznaczenie osi: 
Punkty osi s upków powinny zosta  wyznaczone i oznaczone w terenie w sposób trwa y. Szkice z podaniem oznacze  i 
odleg ci pomiarowych nale y za czy  do dokumentacji budowy. 
Wykonanie otworów: 
Przed przyst pieniem do wykonania wykopów fundamentowych, nale y zapozna  si  z przebiegiem urz dze  i instalacji 
podziemnych. Wszystkie urz dzenia nale y wyra nie oznaczy  na powierzchni terenu. 
Dr enie  otworu powinno przebiega  w sposób ci y, bez zb dnych przerw. Przymusowa przerwa organizacyjna nie 
powinna przekracza  12 h. 
Podczas wykonywania robót fundamentowych, nale y na bie co kontrolowa  makroskopowo rodzaj zalegaj cego 
gruntu. W razie stwierdzenia wyst powania gruntów s abszych (torfy , namu y) nale y w porozumieniu  z  
przedstawicielem  Zamawiaj cego  i  Projektantem  dokona   korekty  g boko ci posadowienia – d ugo ci s upków. 
Przyj ta technologia musi umo liwia   wykonywanie otworów w gruntach zbrojonych geow ókninami i geosiatkami w 
sposób nie powoduj cy poszarpania, wyci gni cia lub zniszczenia zbrojenia. 
Monta  s upka : 
Nale y elementy pionowe (s upki) ustawi  w otworze osiowo z zachowaniem wymaganej odleg ci i zabezpieczy  
przed przesuni ciem w czasie zabetonowania. S upek dodatkowo w cz ci odziemnej powinien posiada  kotw . Nale y 
bezwzgl dnie sprawdzi  czy wyci gni cie s upka z pod a jest niemo liwe przy u yciu si y cz owieka (w celu 
ograniczenia kradzie y).  
Siatka: 
Siatk   nale y  montowa  do linek stalowych ocynkowanych przy  pomocy zacisków uniemo liwiaj cych ich atwy 
demonta  w rozstawie maksymalnym do 20 cm 
Monta  k townika ocynkowanego 50mm x 50mm za pomoc  3 rub ocynkowanych. K townik nale y mi dzy innymi 
przymocowa  do wybrukowania przepustu w celu umo liwienia przymocowania siatki co zapewni szczelno  
po czenia. Je eli wykonawca zaproponuje inny sposób monta u uszczelniaj cego niech go przedstawi do akceptacji 
dla Inwestora i Inspektora Nadzoru.   

 
Monta  konstrukcji odbywa  si  winien zgodnie z projektem monta u, sporz dzenie którego nale y do obowi zków Wykonawcy.  
UWAGA: Projekt monta u musi by  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dopiero po zatwierdzeniu w/w schematu monta u 
nale y rozpocz  zakup materia ów i prace w terenie 
Monta  obejmuje: 
zamontowanie konstrukcji i  zabetonowanie s upków betonem C12/15 
przygotowanie elementów wype niaj cych –siatki, monta  i zamocowanie elementów wype niaj cych. 
 

5.2.3 Monta  kraty wraz z glin   
 

W zale no ci od obszaru zastosowania istniej  ro ne zalecenia odno nie struktury podbudowy, jak to podano poni ej. 
 
W przypadku rozk adania kratek nale y zawsze zaczyna  od jednego miejsca (z regu y jest to lewy naro nik). 
Trzpienie cz ce musz  znajdowa  si  na dolnej kraw dzi kratek i by  skierowane w stron  ich dalszego uk adania. Przy  
obramowaniu nale y zachowa  odst p wynosz cy ok. 2 cm (szczelina dylatacyjna)! 

 dok adnie pierwsze p yty. Zdj  z palety po czone modu y, a nast pnie przy  je bezpo rednio do pierwszych. po 
Trzpienie modu ów wcisn  w przewidziane szczelin. 
Kraty trawnikowe przyci  na odpowiedni wymiar za pomoc  pilarki tarczowej lub szlifierki k towej, a w przypadku drobnych prac 
za pomoc  wyrzynarki lub pi ki r cznej. Przycina  w miejscu monta u p yt i w czasie ich uk adania. 

 
5.2.4 Regulacja skarp na wlocie i wylocie przepustu 

Przed u eniem wybrukowania i kraty trawnikowej nale y wyprofilowa  skarpy do nachylenia w stosunku 1:2, dostosowuj c do 
granic dzia ki. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Szczegó owe zasady kontroli jako ci robót 

 
6.2.1. Zakres kontroli 

 
Kontroli podlegaj : 
wytyczenie i wykonanie konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, monta  siatek 
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boko  zakopania (obsypania) siatki, stateczno  konstrukcji i skarpy. 
 

6.2.2. Kontrola jako ci wykonania p otków 
 
Dopuszczalne odchylenia po enia s upków s  nast puj ce: 
± 5,0 cm – w planie lub dostosowane do przebiegu skarp; 
 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów s  nast puj ce: 
± 1 cm – odchylenie od pionu; 
+ bez ogranicze , -0,1 cm – wymiary s upków i belek, 
+ bez ogranicze  -1 cm – minimalna wysoko  p otka. 
 
Kontrola po cze  na za amaniach oraz szczelno ci p otków i sposobu zamocowania siatki oraz napi cia linek. 
 
Kontrola prawid owo ci wykonania pala polega na porównaniu wykonanych robót z Dokumentacj  
Projektow . Wyniki kontroli wykonania nale y zapisa  w protokole odbioru. 
 

6.2.3. Kontrola jako ci wykonania stoprynny 
 

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  w zakresie: lokalizacji w planie, 
wymaganych spadków i szczelno ci po czenia z p otkami. 

 
 

6.2.4. Kontrola jako ci wykonania pasa wy czonego z obrukowania wraz z krat  trawnikow . 
 
Sprawdzi  stabilno  istniej cego pod a przed u eniem krat.  
Sprawdzi  sposób i liczb  elementów cz cych p yty  
wype nienie wirem krat  
sprawdzi  stabilno  u onej i ubitej warstwy z gliny w celu zapobiegni cia przed podmyciem 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  jest jednostka opisana w kosztorysie ofertowym 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót 

 
Odbiorowi przez przedstawiciela Zamawiaj cego podlegaj : 

wszystkie materia y przeznaczone do wykonania 
wytyczenie i wykonanie o ile wykonanie ich przewiduje Dokumentacja Projektowa, 
wykonanie elementów konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów metalowych, 
 monta  elementów wype niaj cych, 
wykonanie p otków po zako czeniu wszystkich robót (odbiór ko cowy) 
monta  kraty trawnikowej i wykonania ubitej gliny 
wyniki bada  materia ów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami okre lonymi w punkcie 2. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
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Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Podstaw   p atno ci  jest  cena  jednostkowa: 
 
a) 1  metra  d ugo ci  wykonanego  i  odebranego  p otka o okre lonej wysoko ci podanej w Dokumentacji Projektowej, która   

obejmuje mi dzy innymi: 
zakup i dostarczenie wszystkich niezb dnych czynników produkcji w tym wszystkich materia ów 
(podstawowych i pomocniczych),  
wykonanie inwentaryzacji profili istniej cego terenu w osi projektowanych p otków i stoprynny, sporz dzenie projektów 
roboczych i uzyskanie akceptacji Wydzia u Ochrony rodowiska GDDKiA w Olsztynie. Dopiero po zatwierdzeniu w/w 
schematu monta u, nale y rozpocz  zakup materia ów i prace w terenie.  
sporz dzenie projektu monta u i uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego, 
wykonanie roboczego profilu trasy p otków z rz dnymi wierzchu fundamentów wykonanymi na podstawie wykonanych 
przez Wykonawc  pomiarów geodezyjnych lub w asnych, 
dobranie  wysoko ci s upków oraz kszta tu belek  w dostosowaniu do pomierzonych spadków terenu, 
wykonanie opracowa  zamiennych, 
wykonanie niezb dnych wykopów, obsypa , i zabetonowanie s upka betonem C12/15, 
ewentualne warsztatowe wykonanie elementów, 
zabezpieczenie elementów metalowych antykorozyjnym rodkiem,  
transport i monta  elementów, 
przygotowanie i szczelny monta  elementów wype niaj cych, wykonanie wymaganych bada  i pomiarów, oczyszczenie 
stanowiska pracy, 
inne drobne prace towarzysz ce nie wymienione w SST 
sprawdzenie efektywno ci naprowadzania wykonanych p otków,  
sporz dzenie dokumentacji powykonawczej 

 
b) 1  metra kwadratowego  wykonanego pasa z gliny oraz u enia kraty trawnikowej, która obejmuje mi dzy innymi: 

dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,  
wykonanie wykopów pod pas 
wbudowanie krat trawnikowych z obsypaniem 

enie i ubicie gliny  
niezb dne pomiary i badania 

 
W w/w wszystkich cenach jednostkowych mieszcz  si  równie  odpady i materia y pomocnicze. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

 
10.1. Normy 

 
10.2. Inne dokumenty 
 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.2008, nr 25, poz. 150) wraz z wszystkimi 
pochodnymi rozporz dzeniami 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity. Dz.U. 2007 Nr 19 poz. 115 z pó niejszymi 
zmianami. 
Rozporz dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 
43 poz. 430 
Katalogi  Producentów  wyrobów  budowlanych  posiadaj cych  Aprobaty  Techniczne  na  terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty uj te w Specyfikacji Technicznej nale y wykona  w oparciu o obowi zuj ce normy i przepisy. 
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D.03.02.01A DREN PRZY PRZEJ CIACH DLA P AZÓW PD2 W KM 1+962 I PD3 W KM 2+227 

  
1.WST P 

1.1.Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem drena y przy przej ciach dla p azów PD2 w KM 1+962 i PD3 w KM 2+227 w ramach zadania pt. "Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452" 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1 . 
 
1.3.Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem drena y:  
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materia ów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- u enie rur z PVC o rednicy 200mm i 500 mm, 
- ustawienie studni drenarskich o rednicy 1500 mm na fundamencie, 
- wykonanie osadników prefabrykowanych wg KPED 01.14, 
- ustawienie wylotów drena y wg KPED 01.20 na fundamencie, 
 
 Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4.Okre lenia podstawowe 
 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST oraz z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rodzaje materia ów  

do budowy drena u przewidziano: rury i kszta tki PVC  o rednicy 200 mm i 500 mm, wyposa one w klapki samoklinuj ce 
studzienki drena owe  -  studzienki o rednicy 1500 mm z osadnikiem, w azami zabezpieczonymi przed kradzie  oraz wlotami z 
siatki ocynkowanej posadowione na fundamencie 
wyloty drenu zgodnie z KPED 01.20 na fundamencie  
osadniki  prefabrykowane na wlotach wg KPED 01.14 

 
2.3  Kruszywo na podsypk   i zasypk  
Podsypka i zasypka ma by  wykonana z t ucznia lub wiru. U yty materia  na podsypk  i zasypk  powinien odpowiada  wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-067l2, PN-B-l11l1, PN-B-llll2. 

 
2.4 Rury 
Rury  strukturalne,  niekarbowane (nie ebrowane)   wykonane   z   jednorodnego   materia u   PEHD   -   polietylenu  
wysokiej  g sto ci  bez  dodatków  innych  tworzyw  sztucznych.  Rury  musz   spe nia  wymagania  wytrzyma ciowe  8  kN/m2  wg  ISO  
9969  i  min  31,5  kN/m2  wg  DIN 16961 czone za pomoc  dwukielichów. 
 
2.5. Studzienki kanalizacyjne 

2.5.1. Korpus studni 
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych.  
Studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004.  
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Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <5% 
 - wodoszczelno  W8 
 - szeroko  rozwarcia rys do 0,1 mm 
- wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
- beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
- elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe w kolorze tym, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
- minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
- podstaw  studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem lub kinet  kierunkow , wykonana z betonu 
samozag szczalnego .Beton w ca ym przekroju elementu powinien by  zwarty  i jednorodny. Parametry betonu jednakowe w ca ym 
elemencie.  Minimalna grubo cianki dennicy to 150mm. Przej cia szczelne do rur- systemowe. 
Elementami po rednimi trzonu studni s  betonowe kr gi wibroprasowane. Kr gi posiadaj  szerokie szczeble z azowe w kolorze tym 
, montowane maszynowo w uk adzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm . 
Studnia mo e by  zwie czona przy pomocy : 

- pokrywy odci aj cej stanowi cej monolityczny odlew z betonu samozag szczalnego, 
- pokrywy, cz cej si  z kr giem przy pomocy uszczelki,  
- zw ki betonowej wyposa onej w szczeble z azowe.  
Przed zamówieniem studni nale y dokona  pomiaru g boko ci posadowienia studni w terenie i ustalenia ich ostatecznej g boko ci.  
 
2.5.2. W azy kana owe 

azy kana owe nale y wykonywa  jako: 
- w azy eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-7405l-02 umieszczane w korpusie drogi, klasy D400 z wk adk  gumow , 

zabezpieczone przed obrotem. 
- w azy eliwne typu lekkiego odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi,  
 
2.5.3 Pier cienie odci aj ce elbetowe dla studzienek zamontowane w jezdni. 

 
3.SPRZ T 

3.1.Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania drena y powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- koparki, 
- adowarki, 
- przewo nego zbiornika na wod , 
- sprz t geodezyjny 
- r cznego sprz tu pomocniczego. 
Zastosowany sprz t powinien uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport rur PVC 

Rury powinny by  w ciwie zabezpieczone przed zmian  po enia podczas przewozu. Ze wzgl du na  specyficzne cechy rur PVC nale y 
przestrzega  nast puj cych wymaga : 

przewóz powinien by  wykonany wy cznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej d ugo ci, tak aby wolne ko ce rur 
wystaj ce poza skrzyni adown  nie by y d sze ni  1 m. 
rury fabrycznie zapakowane, a wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m. 
rury przewo one luzem powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enia tektury i desek pod cuchy spinaj ce 
boczne ciany skrzyni samochodu. 
przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia –5 C do + 30 C, w ka dych warunkach transportu, przy przenoszeniu 
i sk adowaniu oba ko ce rur powinny by  zabezpieczone deklami ochronnymi. 
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za adunek i wy adunek pojedynczych rur ma ych rednic (do 250 mm) nie wymaga u ycia sprz tu specjalnego, rury mog  by  
przenoszone r cznie. 
 

4.3. Transport studzienek i elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane i studzienki nale y przewozi rodkami transportu z przykryciem  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
transportowymi. Studnie transportowane luzem winny by  zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 
4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w jakich b  prowadzone roboty zwi zane z budow  drena y. 
 
5.2.  Wykonanie drena y 
5.2.1.  Wykonanie wykopu 
Prace nale y rozpocz  po wykonaniu warstwy pod nej rowu i profilowaniu rowów. Nast pnie nale y w terenie geodezyjnie wynie  sieci 
oraz dokona  sprawdzenia poprawno ci przyj tych rz dnych studni wraz z wylotami. W przypadku w tpliwo ci zg osi  je do Inspektora z 
propozycj  zmiany wrysowan  na szkicu.   
Wykopy nale y wykona  jako w sko przestrzenne obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (mechanicznie ze wspomaganiem 

cznym) powinny by  dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu mechanicznego. 
Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami drenu, do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie cian i uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
by  wywieziony przez Wykonawc  na odk ad. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed u eniem przewodów rurowych. Zdj cie tej 
warstwy Wykonawca wykona r cznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
 
5.2.2. Przygotowanie pod a 

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod em jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu zag szczony i  wzmocniony cementem. 
W gruntach innych ni  w/w lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z warstwy t ucznia lub wiru z 
piaskiem o grubo ci od 15 do 20 cm cznie z u onymi s czkami odwadniaj cymi 
 
5.2.3. Roboty monta owe 

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najmniejsze spadki kana ów powinny zapewni  dopuszczalne minimalne pr dko ci 
przep ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog  by  jednak mniejsze ni  3 ‰, 
5.2.3.1 Rury i kszta tki PVC 

przewody z  PVC  uk ada  przy temp. otoczenia +5 do + 30 C; 
sposób monta u rur   powinien zapewnia  utrzymanie kierunku i spadków, 
do budowy przewodu mog  by  u yte tylko rury, kszta tki i czniki z PVC  nie wykazuj ce uszkodze  i p kni , 
uk adanie przewodu mo e by  prowadzone po uprzednim przygotowaniu pod a. Pod e profiluje si  w miar  uk adania 
olejnych odcinków ruroci gów, 
przewód po u eniu powinien ci le przylega  do pod a na ca ej swojej d ugo ci w co najmniej ¼ swego obwodu. 

 
5.2.3.2 Studzienki 

Je eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale y przestrzega  nast puj cych 
zasad: 
 

wszystkie kana y w studzienkach nale y czy  o  w o  (w studzienkach krytych), 
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studzienki nale y wykonywa  na uprzednio wzmocnionym (warstw  t ucznia lub wiru) dnie wykopu i przygotowanym 
fundamencie betonowym, 
studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy 
wyst powaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
studzienki nale y posadowi  na fundamencie, 
Je eli w celu zapewnienia stabilnego posadowienia studni  trzeba przeg bi , nale y tak  czynno  wykona  w ramach ceny 
jednostkowej ustawienia studni. 

 
Wykonawca zobowi zany jest do wykonania dok adnych pomiarów stawu. Je eli istnieje taka mo liwo , nale y obni  rz dn  wlotu i 
wylotu drena u. Zalecan  rz dn  wlotu drena u jest projektowana rz dna wylotu przej cia dla p azów. Z powy szego obmiaru nale y 
sporz dzi  notatk  podpisan  przez geodet , kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Okre laj c rz dn  nale y pami ta , aby nie 
dopu ci  do cofni cia si  wody ze stawu do przej cia dla p azów. 
 
5.2.3.3 Osadniki prefabrykowane 

Nale y zamontowa  osadniki prefabrykowane wg KPED 01.14. Osadniki musz  by  szczelnie po czone ze studni . 
 
5.2.3.4 Wylot 

Wylot nale y wykona  wg. KPED 01.20. Posadowienie na fundamencie jak dla studni. Wyloty nale y szczelnie po czy  z rur  drenarsk . 
Równie  po wykonaniu wylotu nale y wyprofilowa  rowy w celu zapewnienia odp ywu.  
 
5.2.4 Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 

Zasypywanie rur w wykopie nale y prowadzi  warstwami grubo ci 20 cm. Materia  zasypowy powinien by  równomiernie uk adany i 
zag szczany po obu stronach przewodu. Wska nik zag szczenia powinien by  zgodny z okre lonym w ST - mim. 0.97. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów zgodny z SST nasypy. Nasypy nale y wykonywa  a  do warstwy konstrukcyjnej. 
 
6. KONTROLA BADANIA I POMIARY 

6.1.Badania przed przyst pieniem do robót  

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien : 
okre li  stan terenu, 
ustali  sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod , 
ustali  metody wykonania wykopów, 
ustali  metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez 
In yniera: 

sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokó  wykopów z wolnym pasem wzd  
wykopu, 
obudowa wykopów, 
zabezpieczenie krzy uj cych si  z wykopem urz dze  podziemnych, 
zej cia do wykopów, 
bezpiecznej odleg ci od budowli s siaduj cej, 
pod a naturalnego i wzmocnienia, 
badania w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 
warunkami technicznymi wytwórni materia ów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich zabezpieczenia, 
badanie u enia przewodu na pod u, 
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
badanie zastosowanych z czy ich uszczelnienie, 
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
badanie zabezpieczenie przewodu przy przej ciu pod drogami (rury ochronne), 
badanie zabezpieczenia przed korozj , 
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badanie szczelno ci ca ego przewodu, 
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia poszczególnych warstw. 

 
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi  wi cej ni : ± 5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m, 
odchylenie grubo ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 3 cm, 
odchylenie szeroko ci warstwy pod a nie powinno przekracza  ± 5 cm, 
stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie powinien wynosi  mniej  
ni  0,97 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostk  obmiarow  jest drena u kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

roboty monta owe wykonania PVC, 
wykonane studzienki, 
zasypany zag szczony wykop. 

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
post pu robót. 

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl. zgodna z jednostk  kosztorysow   wykonanego i odebranego drena u obejmuje mi dzy innymi: 
oznakowanie robót, 
dostaw  materia ów, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem cian wykopu zgodnie z SST wykopy i jego odwodnienie zgodnie z SST 
wykopy, 
przygotowanie pod a i fundamentu, 

enie rur kszta tek, studzienek, osadników, wylotów drenu, elementów dodatkowych itp. 
przeg bienie studni, 
zasypanie i zag szczenie wykopu, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 



D.03.02.01.A Dren przy przej ciach dla p azów PD2 w KM 1+962 i w KM 2+227 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
62 

 

wykonanie ocynkowanych wlotów zamontowanych w sposób trwa y do studni 
pomiary geodezyjne 

 

10 PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-l1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
3. PN-B-l1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
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D - 03.03.01.  WARSTWA DRENUJ CA 
 

1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem 
warstwy drenuj cej w ramach realizacji zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta 
Susz od km 25+448 do km 31+452 
1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce: 
- wykonanie warstwy drenuj cej o wymiarach 0,30m x 0,30 m z rurk  drenarsk  z tworzywa sztucznego w otulinie z w ókna kokosowego.  
Zgodnie z Dokumentacj  projektow  
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Dren - s czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku wylotu drenu. 
1.4.2. Geow óknina (lub w óknina) - materia  wytworzony zwykle metod  zgrzeblania i ig owania z nieci ych, wysokospolimeryzowanych 

ókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), 
charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci . 
1.4.3 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materia ów stosowanych w s czkach pod nych 

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu s czków pod nych s :  
rurki drenarskie ze ciankami pe nymi lub otworami (z tworzywa sztucznego),  
materia  filtracyjny ( wir, piasek),  
warstwa uszczelniaj ca z w ókna kokosowego 
materia y do zabezpieczenia styków rurek  
materia y do wykonania wylotu drenu do kanalizacji deszczowej wraz z izolacj . 

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada  wymaganiom PN-C-89221 [29], tj. by  rurkami spiralnie karbowanymi, 
perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metod  wyt aczania. 
 Rurki drenarskie powinny mie  powierzchni  bez p cherzy, powinny by  obci te prostopadle do osi, w sposób umo liwiaj cy 
dok adne ich czenie. 
 Szczeliny wlotowe (szparki pod ne) powinny znajdowa  si  mi dzy karbami rurki, powinny by  wolne od grudek i resztek materia u i 
powinny by  tak wykonane, aby przep ywaj ca przez nie woda nie napotyka a oporów. Szczeliny powinny by  równomiernie rozmieszczone na 

ugo ci i obwodzie rurki. 
 Wymagania   dla   rurek   drenarskich   z  polichlorku   winylu   podano   w  tablicy 2. 
 Rurki drenarskie nale y przechowywa  na utwardzonym placu, w nienas onecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale y 
uk ada  p asko w stosy do wysoko ci 4 zwojów w temp. do 25oC, a powy ej 25oC do wysoko ci 2 zwojów. Rurki drenarskie zwyk e (typu Z, 
barwy naturalnego PVC) nale y chroni  przed dzia aniem si  mechanicznych w temperaturze poni ej 0oC, natomiast rurki o zwi kszonej 
odporno ci na obni on  temperatur  (typu O, barwy czarnej) nale y chroni  w temperaturze poni ej  -10oC. 
 
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
Lp.    ciwo ci i cechy rednica zewn trzna nominalna,   mm 

  50 65 80 100 125 
1 rednica zewn trzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5 
2 Dopuszczalna odchy ka rednicy 

zewn trznej, mm -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 

3 rednica wewn trzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0 
4 Dopuszczalna odchy ka rednicy 

wewn trznej, mm 
+2 +2 +2 +2 +2,5 

5 D ugo  rurki, m 200 150 100 75 50 
6 Szeroko  szczelin wlotowych, mm od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 1,5 od 1,7 do 2 
7 Ogólna powierzchnia szczelin wlotowych 

na d ug. 1 m, cm2, co najmniej 
- dla szeroko ci od 0,6 do 1,0 mm 
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- dla szeroko ci od 1,1 do 1,5 mm 
- dla szeroko ci od 1,7 do 2,0 mm 

12 
16 
- 

12 
32 
- 

12 
32 
- 

13 
33 
- 

- 
- 

46 
8 Liczba szczelin w szych na 1 m rurki, 

% 
20 20 20 20 20 

9 Odporno  na uderzenie, wg PN-C-
89221 [29] 

dopuszcza si  uszkodzenie najwy ej 1 próbki 

10 Odporno  na zginanie, wg PN-C-89221 
[29] 

próbka nie powinna za amywa  si   
i wykazywa  p kni  

11 Wytrzyma  na zerwanie, wg PN-C-
89221 [29] 

próbka nie powinna ulec zerwaniu 

12 
 

Zmiana wymiarów rednicy, wg PN-C-
89221 [29], %, nie wi cej ni  

12 12 12 12 12 

 
 
 czki, s ce do po czenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skr cenie) powinny by  wykonane z polietylenu 
wysokoci nieniowego. Wymagania dla z czki o rednicy zewn trznej nominalnej 50mm powinny odpowiada  BN-84/6366-10 [32]. 
 czki nale y przechowywa  w workach, pud ach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sk adowaniu na odkrytych placach nale y 
chroni  przed oddzia ywaniem promieni s onecznych. W magazynach zamkni tych temperatura otoczenia nie mo e przekracza  40oC, a 
odleg  sk adowania powinna by  wi ksza ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych. W przypadku sk adowania w workach zaleca si  uk ada  
je w warstwach nie przekraczaj cych wysoko ci 5 worków. 
2.4. Materia  filtracyjny i podsypka w warstwie filtracyjnej 
 Jako materia y filtracyjne nale y stosowa  materia y wg. PN-B-11111[35]: 

wir naturalny frakcji 2,0÷4,0, sortowany o wymiarach ziaren wi kszych ni  otwory w ruroci gu drenarskim, którymi móg by si  do nich 
dosta . Do otworów tych nale  szczeliny stykowe mi dzy rurkami oraz dziurki i szparki pod ne w rurkach dziurkowanych, wg PN B 
11111;1996 [35].  

 Wska nik  wodoprzepuszczalno ci piasków powinien wynosi  co najmniej  8 m/dob ,  przy oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15]. 
 wir powinien mie  zawarto ci zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3 wi kszej ni   0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-
1 [7]. 
 Podsypk  pod rurki drenarskie nale y wykona  z piasku odpowiadaj cego wymaganiom PN-EN 11113 [36]. 
2.5. Geow óknina 
 Geow óknina powinna by  materia em odpornym na dzia anie wilgoci, rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz 
temperatury, bez rozdar , dziur i przerw ci ci z dobr  szczepno ci  z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacj  
projektow , aprobatami technicznymi i ST. 
 
3. SPRZ T 
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprz t do wykonania warstwy drenuj cej 
 Dren mo e by  wykonywany r cznie lub mechanicznie, chocia  zwykle, ze wzgl du na niewielki zakres robót wg bnych 
odwodnieniowych, prace ekonomiczniej b dzie wykona  r cznie. 
 W przypadku mechanizacji wykonania drenów pod nych Wykonawca powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
a) koparek do kopania rowków drenarskich, 
b) koparko-uk adarek do wykonywania rowków i uk adania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z ewentualn  zautomatyzowan  

zasypk  materia em filtracyjnym, 
c) uk adarek rurek drenarskich, o czynno ciach jak dla koparko-uk adarek, lecz bez kopania rowków, 
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochy ych pod nasypami w celu u enia w nich rurek drenarskich, 
e) innego sprz tu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 
4. TRANSPORT 
4.1Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2Transport przy wykonywaniu warstwy drenuj cej 
 Za adunek i wy adunek rurek powinien odbywa  si : 

za pomoc  urz dze  wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy, w przypadku przewo enia na paletach, 
cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych, w przypadku przewo enia luzem. 

Przy przewozie rurek luzem nale y: 
uk ada  je równolegle do bocznych cian rodka przewozowego na jednakowej wysoko ci na ca ej powierzchni, 
wszystkie ciany boczne rodka przewozowego oraz poszczególne rz dy wyrobów zabezpieczy  warstw  materia u wy ció kowego (np. 

omy, siana, we ny drzewnej, materia ów syntetycznych). 
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 Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu. Podczas za adunku i wy adunku rurek nie nale y rzuca . Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w temperaturze 0o C i ni szej. 
 czki w workach i pud ach nale y przewozi  w sposób zabezpieczaj cy je przed zgnieceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Wykonanie wykopu pod warstw  drenuj  
 Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r czna lub mechaniczna) powinna by  dostosowana do g boko ci wykopu, danych 
geotechnicznych i posiadanego sprz tu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami 
In yniera. 
 Wykop rowka drenarskiego nale y rozpocz  od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzi  ku górze, w celu zapewnienia wodzie sta ego 
odp ywu. Szeroko  dna rowka drenarskiego powinna by  co najmniej o 5 cm wi ksza od zewn trznej rednicy uk adanej rurki drenarskiej. 
Nachylenie skarp rowków nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , a je li w dokumentacji nie okre lono inaczej, nachylenie 
powinno wynosi  od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwaj cych si  nale y skarpie zapewni  stateczno  lub stosowa  
obudow  wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22]. 
 Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko ci co najmniej 1 
m, licz c od kraw dzi wykopu - dla komunikacji; k t nachylenia skarpy odk adu wydobytego gruntu nie powinien by  wi kszy od k ta jego stoku 
naturalnego. 
 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni  terenu wyprofilowa  ze 
spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu. 
5.3 enie podsypki  
 Przed przyst pieniem do uk adania rurek drenarskich, zw aszcza ceramicznych, dno rowków nale y oczy ci  (np. kami 
drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wsz dzie s czy a si  równ  warstewk , nie tworz c zag bie . Na oczyszczonym dnie nale y wykona  
podsypk  z piasku o grubo ci 5 cm, je eli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia In yniera nie przewiduj  inaczej. 
 Podsypk  przy s cz cej si  wodzie nale y wykona  tu  przed uk adaniem rurek drenarskich 
5.4 Uk adanie ruroci gu drenarskiego 
 Uk adanie ruroci gu zaleca si  wykona  niezw ocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpiecze stwa osuwania si  skarp. 
Gdy rowkiem p ynie woda w du ych ilo ciach, uk adanie nale y przerwa  do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powoduj cego osuwania 
skarp. 
 Skrajny, u ony najwy ej otwór rurki nale y zas oni  odpowiedni  za lepk  (np. kamieniem, kszta tk  plastykow ) w celu 
uniemo liwienia przedostawania si  piasku i cz stek gruntu do wn trza rurki. 
 Zasada dzia ania drenu wymaga umo liwienia dop ywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, 
szparki pod ne) w rurkach. 
 Je li dokumentacja projektowa, ST lub In ynier nie okre  inaczej, to na budowie mo na u  tylko jednego rodzaju materia u, 
zgodnie z ni ej podanymi zasadami. 
 Rurki ceramiczne nale y uk ada  albo: 

z mo liwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu uniemo liwienia zamulania rurek drobnym 
piaskiem; przy czym za cis e u enie rurek uznaje si , gdy po podniesieniu r  jednej z rurek unosi si  z ni  kilka rurek s siednich, 
ze szczelinami stykowymi szeroko ci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostawaniem si  drobnych cz stek gruntu do rurek za 
pomoc  pasków papy, pasków w ókniny, obsypki wirowej i innych materia ów zaakceptowanych przez In yniera. 

 Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z g adkimi powierzchniami ich styków, nale y czy  za pomoc  specjalnie produkowanych 
czek. 

5.5 Zastosowanie geow ókniny w warstwie drenuj cej 
 Geow ókniny mog  by  zastosowane do: 

owini cia przewodu dziurkowanego, 
zabezpieczenia po cze  rurek niedziurkowanych, 
owini cia kruszywa. 

5.6 Zasypanie ruroci gu 
 Zasypanie ruroci gu nale y wykona  materia em filtracyjnym ( wirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacj  projektow , ST lub 
wskazaniami In yniera. Zasypanie powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy uszkodzenia u onego ruroci gu. Je li w dokumentacji 
projektowej nie okre lono inaczej, to po u eniu rurek nale y wykona  obsypk  ze wiru do wysoko ci 10 cm nad wierzchem rurki, 
zag szczon  ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast pnie uk ada  warstwy materia u filtracyjnego, okre lonego w p. 2.6, grubo ci nie 
wi kszej ni  od 20 do 25 cm w stanie lu nym, które nale y lekko ubi  w sposób nie powoduj cy uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 
 Je li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypk  uk ada si  warstw  ochronn  z darniny (traw  w dó ) lub ubitej 
gliny. Ca  zasypuje si  ziemi  i zag szcza. Wska nik zag szczenia okre lony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na ca ej szeroko ci korpusu 
drogowego spe nia  wymagania okre lone w PN-S-02205:1998 [30]. 
5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania warstwy drenuj cej 
 Przy wykonywaniu s czka pod nego dopuszczalne s  nast puj ce tolerancje: 

odchylenia wymiarów szeroko ci i g boko ci rowu: nie wi ksze od   10 cm, 
pochylenia skarp wykopu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +5 %, 
pochylenia skarp sta ego odk adu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +10 %, 
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odchylenia odleg ci osi u onego drena u od osi przewodu ustalonego na awach celowniczych - nie powinny przekracza   5 cm, 
odchylenie spadku u onego drena u od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno przekracza : 

      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
      przy zwi kszeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 

odchylenia  grubo ci  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocze nie 25 % zaprojektowanej grubo ci warstwy. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Kontrola wst pna przed wykonaniem warstwy drenuj cej 
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
 Ka  dostaw  rurek nale y zbada  wyrywkowo w zakresie cech zewn trznych, okre lonych w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, 
wybieraj c w sposób losowy 6 % zwojów, wed ug wskaza  In yniera, z których nale y pobra  odcinki rurek do bada . 
 Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nale y przeprowadzi  od wewn trz, po rozci ciu odcinka rurki o d ugo ci 1 m. 
 W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi  badania wymienione w tablicy 2, lp .od  9 do 12. 
 czki rurek z tworzywa sztucznego nale y bada  w zakresie cech zewn trznych (g adko  powierzchni, brak p cherzy), a w 
przypadkach w tpliwych i spornych - na zerwanie obci nikiem o masie 25 kg z wysoko ci 0,5 m. 
6.2.2. Materia  filtracyjny 
 Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodz cej z jednego sk adu i z a, o wielko ci do 1500 t: 

sk adu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4], 
zawarto ci zwi zków siarki, wg PN-EN 1744-1 [7], 
wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-55/B-04492 [15]. 

6.2.3. Geow óknina 
 Dostarczana geow óknina powinna mie  aprobat  techniczn  w budownictwie drogowym i mostowym. 
 W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi  badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w 
aprobacie technicznej. 
6.3 Kontrola w czasie wykonywania warstwy drenuj cej 
 W czasie wykonywania s czka pod nego nale y zbada : 
a) zgodno  wykonywania s czka z dokumentacj  projektow  (lokalizacj , wymiary, rz dne u enia), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchy ek wykonania s czka pod nego, wymienionych w p. 5.8, 
c) prawid owo  wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawno  u enia ruroci gu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 
e) prawid owo  wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 
f) poprawno  wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7, 
g) wska nik zag szczenia zasypki ziemnej nad ruroci giem, wg p. 5.6. 

 
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 
 Jednostk  obmiarow  drenu jest - m (metr). 
 Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej d ugo ci ruroci gu drenarskiego, podstawowego i odga zie , w tym dochodz cych 
do zewn trznej ciany czo owej wylotu drenu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow ,  ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dla drenu francuskiego podlega: 

rów pod dren, 
podsypka  ruroci gu drenarskiego, 
zasypanie ruroci gu kolejnymi warstwami materia u filtracyjnego, 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m warstwy drenuj cej obejmuje: 

wyznaczenie robót w terenie, 
dostarczenie materia ów, 
wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 
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enie warstwy uszczelniaj cej z tworzywa sztucznego 
roz enie podsypki z zag szczeniem, 

enie rurek drenarskich, 
zasypanie materia em filtracyjnym 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 

 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 
powszechnego u ytku (Zmiana A1) 

 2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  (Zmiana A1) 
 3. PN-EN 295:2002 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej. 
 4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu ziarnowego. 

Metoda przesiewania 
 5. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz  2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodno , znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) 
 6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

 7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw. Analiza chemiczna 
 8. PN-EN 1926:2001 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie 
 9. PN-EN 1936:2001 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie g sto ci i g sto ci obj to ciowej 

oraz ca kowitej i otwartej porowato ci 
10. PN-EN 12371:2002 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporno ci 
11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
12. PN-EN 13242:2002 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
13. PN-EN 13755:2002 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie nasi kliwo ci przy ci nieniu 

atmosferycznym 
14. PN-EN 14157:2005 Kamie  naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie 
15. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  w asno ci  fizycznych. Oznaczanie wska nika 

wodoprzepuszczalno ci 
16. PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec 
17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
18. PN-B-04115:1967 Materia y kamienne.  Oznaczenie  wytrzyma ci  kamienia na uderzenie 

(zwi ci) 
19. PN-B-01080:1984 Kamie   dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podzia  i zastosowanie wed ug 

asno ci fizyczno-mechanicznych 
20. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Okre lenia,  symbole,   podzia  i opis gruntów 
21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie 
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
23. PN-B-11210:1996 Materia y kamienne. Kamie amany 
24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

(Zmiana Az1) 
25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 
26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1) 
27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co 
28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) 
29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmi kczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 
30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-84/6366-10 Kszta tki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ci nieniowego 
33. 
35. 
36. 

BN-77/8931-12 
PN-B-11111 
PN-B-11113  

Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; wir i mieszanka.  
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek 

10.2. Inne dokumenty 
  34. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”, Warszawa 1979-1982. 
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D.04.01.01 KORYTO Z  PROFILOWANIEM I ZAG SZCZANIEM POD OZA  
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z  profilowaniem i 
zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramach zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452" 
 
 
1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1  
1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem  i zag szczaniem pod a pod 
warstwy  konstrukcyjne 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Pod e- grunt rodzimy lub nasypowy le cy pod nawierzchni  do g boko ci  przemarzania  
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 
„ Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania  oraz za zgodno  z Dokumentacj  projektow  , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru    
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” . 
2. MATERIA Y 
Nie wyst puj . 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprz t do wykonania robót 
Do  profilowania i zag szczania pod a nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

równiarki  
spycharki uniwersalne z uko nie ustawianym lemieszem;  
drobny sprz t r czny do profilowania r cznego , w miejscach gdzie inny sprz t nie mo e mie  zastosowania  
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 
4. TRANSPORT 
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.M.00.00.00  „ Wymagania ogólne „. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1. Warunki przyst pienia do robót 
Wykonawca powinien przyst pi  do  profilowania i zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe 
wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych 
ni  co 10metrów. 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego 
odspojenia.  
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez In yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera. 



D.04.01.01. Koryto z profilowaniem i zag szczaniem pod a 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
70 

Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4. 
5.3. Profilowanie i zag szczanie pod a 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane 
rz dne pod a. 
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej 
strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci 
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) 

 Strefa korpusu Minimalna warto  Is 
Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 
Na g boko ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni pod a 

  
1,00 

 
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by  wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia 
wska nika zag szczenia  zgodnie z  BN-77/8931-12 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia 
nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug PN-S-02205 . 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie  wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
Pod e( koryto )po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi 
natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez 
roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero 
po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.1. Badania w czasie robót 
6.1.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje 
tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m  

6 Ukszta towanie osi w planie *) co 100 m  

7 Zag szczenie, wilgotno  gruntu 
pod a w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków 
poziomych  
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6.1.2. Szeroko   profilowanego pod a 
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nale y sprawdza  co 100 m i szeroko  nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej 
ni  +10 cm i -5 cm. 
6.1.3. Równo  profilowanego pod a 
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 . 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at . 
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne  profilowanego pod a powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 
6.1.5. Rz dne wysoko ciowe 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 
cm, -2 cm. 
6.1.6. Ukszta towanie osi w planie 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm  
6.1.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12  nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy . 
Warto ci modu ów i wska nika odkszta cenia nale y wykonywa  zgodnie z PN-S-02205. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17. Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci 
optymalnej z tolerancj  od     -20% do + 10%.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru  je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  profilowanego i zag szczanego pod a  obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub pod a, 
zag szczenie, 
utrzymanie  pod a, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE- NORMY 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 

PN-B-04481 
PN-/B-06714-17 
PN-S-02205 
 
BN-68/8931-04 
BN-77/8931-12 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a 
przez obci enie p yt  
Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
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D.04.02.02 WYKONANIE WARSTWY ODS CZAJ CEJ 
1. WST P 
1.1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z  wykonaniem warstwy 
ods czaj cej w ramach zadania " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 
25+448 do km 31+452". 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest  jako dokument  kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 
- wykonaniem warstwy ods czaj cej grubo ci 10cm, 
- u eniem geow ókniny separacyjno-filtracyjnej, 
w przypadku, gdy pod e stanowi  grunty w tpliwe lub wysadzinowe zgodnie z dokumentacj  projektow . 

1.4. Okre lenia podstawowe 
 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Geosyntetyk - materia  o postaci ci ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w ókien syntetycznych jak  
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci .  
Geosyntetyki  obejmuj :  geosiatki,  geow ókniny,  geotkaniny,  geodzianiny,  georuszty,  geokraty,  geokompozyty,  
geomembrany.  
1.4.2. Geow óknina - materia  nietkany wykonany z w ókien syntetycznych, których spójno  jest zapewniona przez  
ig owanie  lub  inne  procesy  czenia  (np.  dodatki  chemiczne,  po czenie  termiczne)  i  który  zostaje  maszynowo  
uformowany w postaci maty. 
1.4.3.  Wzmocnienie  geosyntetykiem  pod a  nasypu  -  wykorzystanie  w ciwo ci  geosyntetyku  przy  rozci ganiu  
(wytrzyma ci, sztywno ci) do poprawienia w ciwo ci mechanicznych gruntu nasypu.      
1.4.4. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powy ej powierzchni terenu w obr bie pasa drogowego.  
1.4.5. S abe pod e (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spe niaj ce wymaga , wynikaj cych z warunków no no ci  
lub stateczno ci albo warunków przydatno ci do u ytkowania nasypu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materia ów 
Materia y do wykonania warstwy ods czaj cej powinny by  dobrane zgodnie z WT-4 2010 
Do warstw pod a ulepszonego mog  by  stosowane nast puj ce mieszanki kruszyw: 
0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63;  
Kruszywa do wykonania warstwy ods czaj cej powinny spe nia  nast puj ce warunki (wg WT-4 2010): 
szczelno ci, okre lony zale no ci : 

15

85
5

D
d  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a. 
 
b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci : 

U
d
d

60

10
5

 
gdzie: 
U - wska nik ró noziarnisto ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw   
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw   
Piasek stosowany do wykonywania warstwy ods czaj cej powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy ods czaj cej powinny spe nia  wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Wymagany wska nik wodoprzepuszczalno ci k > 8 m/doba 
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 Mia  kamienny do warstw powinien spe nia  wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
grunty przydatne bez zastrze , odpowiadaj ce wymaganiom podanym w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 2. 

 
Do wzmocnienia pod a pod konstrukcj  nawierzchni, nale y zastosowa  geow óknin  separacyjno-filtracyjn  o parametrach:  

  odporno  na przebicie 2,9 kN,  
  wytrzyma  na rozci ganie wzd  i wszerz 25 kN/m,  
  wodoprzepuszczalno  prostopadle do p aszczyzny geow ókniny 70 mm/s,  
  masa 250 g/m 2 , 

Geow ókniny powinny  by   dostarczana  w  rolkach  nawini tych  na  tuleje  lub  rury. Rolki/sekcje powinny by  opakowane  
w wodoszczeln  foli , stabilizowan  przeciw dzia aniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwini ciem.  
Warunki sk adowania nie powinny wp ywa  na w ciwo ci geosyntetyków. Podczas przechowywania nale y chroni   
materia y  przed  zawilgoceniem,  zabrudzeniem,  jak  równie   przed  d ugotrwa ym  (np.  parotygodniowym)  dzia aniem  
promieni s onecznych. Materia y nale y przechowywa  wy cznie w opakowaniach fabrycznych, u onych poziomo  
na  wyrównanym  pod u.  Nie  nale y  uk ada   na  nich  adnych  obci .  Opakowania  nie  nale y  zdejmowa   a   do  
momentu wbudowania. Przy sk adowaniu geosyntetyków nale y przestrzega  zalece  producentów.  
Podczas adowania, roz adowywania i sk adowania nale y zabezpieczy  rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub  
chemicznymi oraz przed dzia aniem wysokich temperatur. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy ods czaj cej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

równiarek, 
walców statycznych, 

yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 

 Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 
z innymi materia ami, 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. Wykonanie warstwy ods czaj cej z kruszywa 
 Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  
projektowan . Je eli wykonanie warstwy o grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo. Rozpocz cie 
uk adania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze przez In yniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest 
segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach. Natychmiast po ko cowym 
wyprofilowaniu warstwy nale y przyst pi  do jej zag szczania. Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i 
stopniowo przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi. Nierówno ci 
lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usuni cie materia u, a  do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by  
zag szczana p ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie 
mniejszego od 1,0 wed ug normalnej próby Proctora W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  uniemo liwia 
przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. 
Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  
2,2. Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W 
przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon  ilo ci  wody i równomiernie 
wymiesza . 
 

k5.2. Uk adanie i zasypywanie geosyntetyków 

Geosyntetyki  nale y  tak  uk ada ,  by  pasma  le y  poprzecznie  do  kierunku  zasypywania.  Wskazany  jest  kierunek uk adania „pod gór ”. 
Zak ady  s siednich  pasm powinny wynosi  30-50 cm, na pod u bardzo s abym (CBR  2%) i nierównym lub w bie cej wodzie - nawet 100 cm. 
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Je eli pokrywana powierzchnia jest w sza ni  dwie szeroko ci pasma, to mo na je uk ada  wzd  osi. Nale y wówczas szczególnie przestrzega  
zachowania zak adu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nale y  przymocowa   (np.  wbitymi  w  grunt  pr tami  w  
kszta cie  U)  lub  chwilowo  obci   (np.  pryzmami  gruntu, workami  z  gruntem  itp.).  W  uzasadnionych  przypadkach  wymagane  jest  

czenie  pasm,  najcz ciej  na  budowie  za pomoc  zszycia, po cze  specjalnych itp.  
Wskazane  jest  stosowanie  pasm  jak  najszerszych  (oko o  5  m),  gdy   mniej  jest  zak adów  i  po cze .  W  przypadku dysponowania  

skimi  pasmami  (1,5-3  m)  korzystny  jest  uk ad  krzy owy  z  przeplecionych  prostopad ych  pasm, rozwijanych poprzecznie i pod nie. Uk ad 
taki zapewnia skuteczn  dwukierunkow  wspó prac  materia u. 
Je eli szeroko  wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materia u mo na ci  na potrzebny wymiar za pomoc  
odpowiednich urz dze , np. pi y mechanicznej. Nie nale y przy tym dopuszcza  do miejscowego topienia materia u, aby nie spowodowa  sklejania 
warstw rolki.  
Zasypywanie  powinno  nast powa   od  czo a  pasma  na  u ony  materia ,  po  czym  zasypka  jest  rozk adana  na  ca ej powierzchni 
odpowiednim urz dzeniem, najcz ciej spychark , a tylko wyj tkowo r cznie. Du e kamienie nie powinny by  zrzucane z wi kszej wysoko ci, by 
nie niszczy  geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest uk adanie najpierw bezpo rednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nale y 
uk ada  „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowa o podrywania materia u.  
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów g sienicowych, walców oko kowanych i innych ci kich maszyn bezpo rednio po u onym materiale 
geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgod  In yniera mo na dopu ci  ruch ci kich pojazdów ko owych po 
materiale, je li powstanie kolein powoduje wybranie luzów i napi cie materia u, dzi ki czemu lepiej przeciwdzia a on odkszta ceniom gruntu. 
Koleiny nast pnie wype nia si  zasypk .  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania: 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych 
bada  In ynierowi. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2 

gruntów, wed ug zasad okre lonych w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 6. 

6.3. Badania w czasie robót 

 6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia warstwy ods czaj cej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy  

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 

dla pozosta ych dróg 
6 Ukszta towanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m 

dla pozosta ych dróg 
7 Grubo  warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 

8 Zag szczenie,  wilgotno  kruszywa w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych. 

6.3.2. Szeroko  warstwy 

 Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równo  warstwy 

 Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstwy nale y mierzy  4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe 

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie 
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  w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   3 cm 

6.3.7. Grubo  warstwy 

 Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj  +1 cm, -2 cm. 
 Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach, nale y mierzy czn  grubo  tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  warstwy przez spulchnienie warstwy na 

boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug 
wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zag szczenie warstwy 

 Wska nik zag szczenia warstwy nie powinien by  mniejszy od 1. 
 Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku 
wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie powinna by  wi ksza od 2,2. 
 Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno  kruszywa powinna by  równa 
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%. 
 

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w p. 6.3, powinny by  naprawione 
przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u 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 

 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ods czaj cej lub u onego geosyntetyku.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonanej warstwy ods czaj cej obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu, 
zag szczenie wyprofilowanej warstwy, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 

 Cena wykonania 1m2 warstwy z geow ókniny obejmuje: 
  prace pomiarowe,  
  oznakowanie robót,  
  wykonanie robót przygotowawczych wraz z przygotowaniem pod a,  
  dostarczenie materia ów i sprz tu,  
  roboty odwodnieniowe,  
  wykonanie  warstw  separacyjno-filtracyjnychz geow ókniny, zasypanie geosyntetyków zgodnie z wymaganiami pktu 5,  
  przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
  odwiezienie sprz tu. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 Przepisy zwi zane zosta y podane w SST D-04.02.01 dla warstwy ods czaj cej wykonanej z kruszywa. 
 Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 
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D.04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy zadaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452" 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni i obejmuj : 
-  oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych nawierzchni, 
-  oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych nawierzchni, 
Dok adna lokalizacja poszczególnych warstw wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materia y do wykonania skropienia 
Materia ami stosowanymi przy skropleniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s ; 
a) do skroplenia warstw niebitumicznych :  
- kationowe emulsje redniorozpadowe wg PN-EN 13808:2010: C60 B5 ZM 
b) do skroplenia warstw bitumicznych (za wyj tkiem skropienia pod warstw cieraln  z SMA): 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808:2010: C60 B3 ZM (wy cznie do z czania warstw zawieraj cych tylko 

asfalty niemodyfikowane), C60 BP3 ZM 
c) do skroplenia pod warstw cieraln  z SMA 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg PN-EN 13808:2010: C60 BP3 ZM 
 
2.3.  Zu ycie lepiszczy do skropienia 
Skropienie lepiszczem powinno by  wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e lepiszcze zgodnie z tablic  1. 
 

Tablica 1.   Zalecane ilo ci pozosta ego lepiszcza do skropienia pod a pod warstw  asfaltow  

Uk adana warstwa asfaltowa Pod e pod warstw  asfaltow  Ilo  pozosta ego 
lepiszcza [kg/m2] 

Podbudowa z betonu asfaltowego 
 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 ÷ 0,7 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 ÷ 0,7 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 ÷ 0,5 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 ÷ 0,7 
Podbudowa asfaltowa 0,3 ÷ 0,5 Warstwa wi ca z betonu asfaltowego 
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0,3 ÷ 0,5 
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Warstwa cieralna z betonu asfaltowego Warstwa wi ca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 
Warstwa cieralna z mieszanki SMA Warstwa wi ca asfaltowa 0,1 ÷ 0,3 a) 

a)        zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilo  emulsji nale y dobra  z uwzgl dnieniem stanu pod a oraz 
porowato ci mieszanki SMA, je eli  mieszanka 
         ma wi ksz  zawarto  wolnych przestrzeni, to nale y u  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po u eniu 
warstwy cieralnej uszczelni j       
 

 
Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zastosowanego 
lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4.  Przechowywanie lepiszczy 
Przechowywanie emulsji powinno by  zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada  wymaganiom norm i 
przepisów dotycz cych poszczególnych rodzajów lepiszczy. 
Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech emulsji i obni enia jej jako ci. 
Emulsj    nale y   przechowywa    w   zbiornikach   stalowych   wyposa onych   w   urz dzenia   grzewcze   i zabezpieczonych 
przed dost pem wody i zanieczyszcze . 
 
3. SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni nale y u ywa : 
- szczotki mechaniczne. 
- spr arki, 
- zbiorniki z wod , 
- szczotki r czne, 
lub inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza wyposa on  w urz dzenia kontrolno-pomiarowe 
pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie nast puj cych parametrów: 
- temperatury rozk adanej emulsji, 
- ci nienia emulsji w kolektorze, 
- obrotów pompy dozuj cej emulsj , 
- pr dko ci poruszania si  skrapiarki, 
- wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania emulsji, 
- ilo ci emulsji. 
Zbiornik skrapiarki na emulsj  powinien by  izolowany termicznie, tak aby mo liwe by o zachowanie sta ej temperatury emulsji. 
Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki zawieraj ce zale no ci pomi dzy wydatkiem emulsji 
a nast puj cymi parametrami: 
- ci nieniem emulsji, 
- obrotami pompy, 
- pr dko ci  jazdy skrapiarki, 
- temperatur  emulsji. 
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10% od ilo ci za onej. 
 
4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
4.2. Transport emulsji 
Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, e nie 

 korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej rozpadu.  
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Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by  przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci max. 
1 m3, a ka da przegroda powinna mie  wykroje umo liwiaj ce przep yw emulsji.  
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by  czyste i nie powinny zawiera  
resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w 
jakich wykonywane b  roboty zwi zane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nale y usun  lu ny materia , brud, b oto i kurz przy u yciu szczotek mechanicznych, a 
w razie potrzeby wody pod ci nieniem. Zanieczyszczenia stwardnia e, nie daj ce si  usun  mechanicznie, nale y usun  r cznie 
lub za pomoc  dostosowanego sprz tu. 
W miejscach trudnodost pnych nale y u ywa  szczotek r cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 
bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna by  oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.  
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Je eli do oczyszczenia warstwy by a u ywana woda to skropienie mo e nast pi  dopiero po wyschni ciu warstwy (nie dotyczy to 
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie). 
Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. 
Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana emulsj  przy u yciu skrapiarki, a w miejscach trudnodost pnych r cznie /za pomoc  

a z dysz  rozpryskow /. 
Temperatury emulsji powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w aprobacie technicznej. 
W razie potrzeby emulsj  nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan  lepko . 
Skropienie powinno by  równomierne, a ilo  rozk adanej emulsji powinna by  równa ilo ci za onej z tolerancj   10  %. 
Na wszystkich powierzchniach, gdzie roz ono nadmiern  ilo  emulsji Wykonawca powinien roz  warstw  suchego i 
rozgrzanego piasku i usun  nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu 
na czas niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw  i odparowanie wody z emulsji. W zale no ci od rodzaju u ytej 
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.  
Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy  skropion  warstw  podbudowy 
z kruszywa amanego przed uszkodzeniem (decyzj  o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji) i dopu ci  na niej tylko niezb dny ruch budowlany.  
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by  przez Wykonawc  naprawione. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania i kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne skropienie warstwy w celu okre lenia optymalnych 
parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci emulsji w zale no ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia. 
 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6 3.1. Badania emulsji 
Ocena emulsji powinna by  oparta na atestach producenta. W przypadkach w tpliwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie 
dodatkowych bada . 
 
6 3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia emulsji 
Jednorodno  skropienia powinna by  sprawdzana wizualnie. 
Raz na miesi c dla ka dej skrapiarki nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu 
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiarów w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Roboty obj te niniejsz  SST podlegaj  odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, który powinien by  dokonany na 
podstawie wyników pomiarów i bada  oraz oceny wizualnej. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je 
na w asny koszt w ustalonym terminie. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru po 
ocenie jako ci wykonania robót na podstawie wyników bada  i pomiarów laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  przygotowanie robót, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza, 
-  r czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze , 
-        wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszcze , 
- zakup, dostarczenie emulsji i nape nienie j  skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,  
- skropienie warstw emulsj  w ilo ci okre lonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 
-        przeprowadzenie wymaganych bada  i pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Dokumenty 
1.      „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009” 
2.      Polskie Normy powo ane w WT-3 
3.      PN- EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy   z  kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie  w ramach robót zwi zanych z 
zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do 
km 31+452". 
  
1.2. Zakres stosowania  ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót na 
zadaniu wymienionym w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem: 
- podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
- podbudowy z przekruszonego destruktu uzyskanego z frezowania lub destruktu, 
o grubo ci i w zakresie zgodnym z dokumentacj  projektow . 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci 
kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2.  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw zag szczonej mieszanki, 
która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
 Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa amanego nale y stosowa  kruszywo z przekruszenia  
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym procentowa zawarto   ziaren o powierzchni przekruszonej  lub  
amanych  oraz ziaren ca kowicie zaokr glonych wg PN-EN 933-5  powinna by  kategorii nie ni szej  ni   C 50/10 .   
 Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  wg WT-4 rozdz. 1 pkt. 1.2 . 
 Do wykonania podbudowy z destruktu nale y zastosowa  destrukt uzyskany z frezowania lub rozbiórki istniej cych 
warstw bitumicznych, po jego wcze niejszym przekruszeniu oraz doziarnieniu.   
 
2.3. Wymagania dla materia ów 
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek 
Wymagania wobec kruszyw do podbudów przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwi zanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi 
obci onej ruchem 

Podbudowy 
zasadniczej 
nawierzchni drogi 
obci onej 
ruchem 

Rozd
zia  w 
PN-
EN 
13242
: 2004 

ciwo  

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 

Odniesienie 
do tablicy w 
PN-EN 
13242:2004 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

4.1-
4.2 

Zestaw sit # 

Wszystkie frakcje dozwolone 

Tabl. 1 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/15, GF85, 
GA85 

Gc85/15, GF85, 
GA85 

Gc80/20, GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach po rednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 Tab.3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ci ym uziarnieniu wg PN-EN 933-
1 

GTFNR, GTANR  GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 Tabl. 5 

4.4 Kszta t kruszywa grubego - wg PN-
EN 933-4 
a) maksymalne warto ci wska nika 

asko ci lub b) maksymalne 
warto ci wska nika kszta tu 

SINR SINR SI55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych zawarto ci 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub amanych oraz ziaren ca kowicie 
zaokr glonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

CNR CNR C90/3 Tabl.7 

Zawarto  py ów wg PN-EN 933-1  
a)  w kruszywie grubym 

V ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 4.6 

a)  w kruszywie grubym ƒDeklarowana ƒDeklarowana ƒDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jako  py ów ciwo  niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymaga  p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)  

 

5.2 Odporno  na rozdrabnianie wg 
PN-EN 1097-2, kategoria nie 
wy sza ni : 

LA50 LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 Odporno  na cieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 sto  wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdzia  7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana  

5.5 Nasi kliwo  wg PN-EN 1097- WcmNR WcmNR WcmNR  
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6:2001, rozdzia  7, 8 albo 9 (w 
zale no ci od frakcji)  WA242****)  WA242****)  WA242****) 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PN-EN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Ca kowita zawarto  siarki wg PN-
EN 1744-1 

SNR SNR SNR Tabl. 12 

6.4.2.
1 

Sta a obj to la stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1:1998. rozdzia  
19.3 

V5 V5 V5 Tabl. 13 

6.4.2.
2 

Rozpad krzemianowy w lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.
3 

Rozpad elazawy w lu 
wielkopiecowym kawa kowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odr bnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak adnych cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik, mog cych pogorszy  
wyrób ko cowy 

7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg PN-
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 

SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporno  na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: 
F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

- ska y magmowe i 
przeobra one: F4 
- ska y osadowe: 
F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

- ska y magmowe 
i przeobra one: 
F4 
- ska y osadowe: 
F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10 
(F25**) 

Tabl. 18 

Za c
znik C 

Sk ad materia owy deklarowany deklarowany deklarowany  

Za c
znik 
C, 
podro
zdzia  
C.3.4 

Istotne cechy rodowiskowe Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puj  w ród ach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie przekracza warto ci 
dopuszczalnych wg odr bnych przepisów 

*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna si  mie ci  w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obci onych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza si  jedynie kruszywa 
charakteryzuj ce si  odporno ci  na rozdrabnianie LA 35, 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spe nione nale y sprawdzi  mrozoodporno  
 
 
Okre lone wed ug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej musza 
spe nia  wymagania przedstawione na rys. nr 1. 
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Rysunek 1. mieszanka niezwi zana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej  
  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 
grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 
2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy 
Mieszanki niezwi zane do warstw podbudowy powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do warstw podbudowy podbudowy 

Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Podbudowy pomocniczej 
nawierzchni drogi 

obci onej ruchem 

Podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi 

obci onej ruchem 

Podzia  
w PN-

EN 
13285 

ciwo  

KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 13285 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: 
kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna  zawarto  py ów: 
kategoria LF LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.2 Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 OC90 Tabl. 4 i 6  

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 
1 niniejszej SST 

Krzywe uziarnienia wg rys. 
1 niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowan  przez 
producenta warto ci  (S) 

Wg tab. 2 ("WT-4 2010") Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych - 
ró nice w przesiewach 

Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik 
piaskowy SE**), co najmniej 40 45 - 

 
Odporno  na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria nie wy sza 
ni  

LA40 LA35 - 

 
Odporno  na cieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

deklarowana deklarowana - 

 Mrozoodporno  (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 - 
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wg PN-EN 1367-1 

 
Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia Is=1,03 i 
moczeniu w wodzie 96h 

120 120 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalno  mieszanki w 
warstwie ods czaj cej po 
zag szczeniu wg metody Proctora do 
wska nika zag szczenia Is=1,0; 
wspó czynnik filtracji k co najmniej 
cm/s 

Brak wymaga  Brak wymaga  - 

 
Zawarto  wody w mieszance 
zag szczonej, %(m/m) wilgotno ci 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy rodowiskowe 

Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w 
ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto ci dopuszczalnych w odr bnych 
przepisach 

 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 
 
Materia  do wykonania podbudowy z destruktu powinien posiada  parametry wytrzyma ci i no no ci odpowiadaj cy parametrom 
dla podbudowy z kruszywa amanego. 
 
 
2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa nale y stosowa  wod  nie zawieraj  sk adników wp ywaj cych szkodliwie na mieszank  kruszywa, ale 
uniemo liwiaj  w ciwe zag szczenie mieszanki niezwi zanej. 
 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”  
3.2.Sprz t do wykonania robót  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno dost pnych powinny by  

stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport  materia ów 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
5.2. Przygotowanie pod a 
 Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w SST   D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zag szczeniem pod a". 
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Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu do podbudowy. Warunek 
nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem: 

   
d
D

85

15   <  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy ods czaj cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a,   w   milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub odpowiednio dobran  
geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku: 

   
O

d

90

50   <  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu pod a,    w  milimetrach, 
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 

90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta geow ókniny. 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach 
gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 Destrukt stosowany do wykonania podbudowy z destruktu nale y przekruszy  oraz doziarni .   
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 
 Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po 
zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20cm po 
zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych 
wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  
wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej 
nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 
 Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka powinna by  
zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od 
optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
 Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, 
okre lonego zgodnie z norm  BN-77/8931-12. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli 
Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania 
podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do  
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te  
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 3. 
 
 
 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow.mech. 
  Cz stotliwo  bada  
 

Lp 
 

Wyszczególnienie bada  
Minimalna liczba bada  na 
dziennej dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca na jedno 

badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotno  mieszanki 2 600 

3 Zag szczenie warstwy 10 próbek Na 10 000 m2 

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki nale y pobiera  w sposób 
losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi. 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  
 Zawarto  wody w mieszankach powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i 
zag szczania okre lonej wed ug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 1. 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia wg normy 
BN-77/8931-12. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug PN-S-06102. „W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo kontrol  zag szczenia podbudowy nale y oprze  na metodzie obci  

ytowych wg „Instrukcji bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych”, stosuj c p yt  700 cm2 (Ø 30 cm). Wynik 
modu u nale y oblicza  w zakresie obci  jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa. W 
obliczeniach modu u nie stosowa  mno nika ¾, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998” 
 Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 
do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

   
   2,2 

  
 
6.3.5. W ciwo ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci In yniera. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano ni ej 
Tablica 4. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów 

1 Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie ruchu 

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 

E

E

1

2
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4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 

6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubo  podbudowy  Podczas budowy:      w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej 
ni  raz na 400m2 
Przed odbiorem:    w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 

8 No no  podbudowy: 
- modu  odkszta cenia 
- ugi cie spr yste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach g ównych uków 
poziomych. 

6.4.2. Szeroko  podbudowy 
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm,-5 cm. Na jezdniach bez kraw ników 
szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w 
dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równo  podbudowy  
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .  
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .  
Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza :  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  z tolerancj  + 0,5 %. 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny  
przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a 

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  5cm. 
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. No no  podbudowy 

modu  odkszta cenia (doprowadzaj c obci enie ko cowe do 0,45 MPa, a obliczenia przeprowadza si  w zakresie 
obci  0,25-0,35 MPa bez mno nika 3/4)  powinien by  zgodny z podanym w tablicy 5, 
ugi cie spr yste wg PN-S-06102  powinno by  zgodne z podanym w tablicy 5. 

Tablica 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wska niku wno  nie 
mniejszym  

 
Wska nik 

zag szczenia IS   
nie  mniejszy ni   

 
Maksymalne ugi cie spr yste pod 

ko em, mm 

Minimalny modu  odkszta cenia 
mierzony p yt  o rednicy 30 cm, MPa 

ni ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci enia E1 

od drugiego 
obci enia E2 

120 
 

1,03 
 

1,10 
 

1,20 
 

100 
 

180 
 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych  
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w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia  
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  
grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie. 
 
 
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  podbudowy. 
Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  
In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, 
wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy  
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do 
zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z 
niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy. 
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 
Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa amanego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
roz enie mieszanki, 
zag szczenie roz onej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z destruktu obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
przekruszenie i doziarnienie destruktu uzyskanego z frezowania lub rozbiórki, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
roz enie mieszanki, 
zag szczenie roz onej mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych" 
 10.2. Inne dokumenty 
 1.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 2.   „Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.     
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D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE POD E Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zwi zanych z zadaniem " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 
25+448 do km 31+452". 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem: ulepszonego 
pod a z mieszanki zwi zanej cementem w zakresie zgodnym z dokumentacj  projektow . 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków 
ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w 
wyniku uko czenia procesu wi zania cementu. 
1.4.2. Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której 
uk adana jest warstwa podbudowy. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
Stosuje si  cement wg PN-EN 197-1. 
2.3. Kruszywa 
Kruszywo musi spe nia  wymagania pkt. 1.1.1 Kruszywa w WT-5 2010 "Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych" 
 Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i 
zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania na terenie budowy, to powinno by  ono sk adowane w pryzmach, na utwardzonym i 
dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró nych rodzajów 
kruszyw. 
 
2.4. Woda 
 Woda zarobowa powinna by  zgodna z PN-EN 1008. 
2.5. Kruszywo stabilizowane cementem 
 Mieszanka stabilizowana cementem do warstwy ulepszonego pod a powinna spe nia  wymagania przedstawione w Tabl. 
nr 1 
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1. Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cementem do warstwy ulepszonego pod a: 

Wymagania Lp. W ciwo  
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 

Uwagi 

1.0 Sk adniki 
1.1 Cement wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1  
1.2 Kruszywo tablica 1.1 w WT 5-

2010 
tablica 1.1 w WT 5-
2010 

tablica 1.1 w WT 5-
2010 

 

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008  
1.4 Dodatki wg pkt. 1.1.4 WT 5-

2010 
wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

 

2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia:  
 Mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 1 rys. 1 rys. 1  
2.2 Minimalna zawarto  

cementu 
3 [%m/m] 3 [%m/m] 3 [%m/m]  

2.3 Zawarto  wody wg projektu wg projektu wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 Wytrzyma  na 
ciskanie (system I) - 

klasa wytrzyma ci wg 
tablicy 1.2 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

Badanie wg PN-EN 
13286-41 po 7 i 28 
dniach piel gnacji 

  1. Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cementem do warstwy ulepszonego pod a. 
 
 Mieszanka stabilizowana cementem do warstwy podbudowy pomocniczej powinna spe nia  wymagania przedstawione w 
Tabl. nr 2 
 

Wymagania Lp. W ciwo  
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 

Uwagi 

1.0 Sk adniki 
1.1 Cement wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1 wg PN-EN 197-1  
1.2 Kruszywo tablica 1.1 w WT 5-

2010 
tablica 1.1 w WT 5-
2010 

tablica 1.1 w WT 5-
2010 

 

1.3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008 wg PN-EN 1008  
1.4 Dodatki wg pkt. 1.1.4 WT 5-

2010 
wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

wg pkt. 1.1.4 WT 5-
2010 

 

2.0 Mieszanka 
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia:  
 Mieszanka CBGM 0/31,5 rys. 1 rys. 1 rys. 1  
2.2 Minimalna zawarto  

cementu 
3 [%m/m] 3 [%m/m] 3 [%m/m]  

2.3 Zawarto  wody wg projektu wg projektu wg projektu Ustalenie na podstawie 
PN-EN 13286-2 

2.4 Wytrzyma  na 
ciskanie (system I) - 

klasa wytrzyma ci wg 
tablicy 1.2 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

1,0Mpa ÷ 1,6Mpa po 
7 dniach (w-wa o 

Rm=2,5MPa) 
1,5MPa i 2,5Mpa po 
28 dniach 

Badanie wg PN-EN 
13286-41 po 7 i 28 
dniach piel gnacji 

2.5 Mrozoodporno  0,6 0,6 0,6 Badanie wg p. 1.2.8 
 WT 5 -2010 

  Tab. 2. Wymagania wobec mieszanek stabilizowanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej. 
 
Uziarnienie mieszanki kruszywa musi zawiera  si  w obszarze mi dzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 1 
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Rys.1 Krzywe uziarnienia mieszanki CBGM 0/31,5 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy stabilizowanego cementem powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

mieszarek stacjonarnych, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania, 
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w miejscach 
trudnodost pnych, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 
 Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Mieszank  kruszywowo-cement mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 
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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. Warunki przyst pienia do robót 
 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy pod e jest zamarzni te i podczas 
opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna  stabilizacji kruszywa cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy 
spadek temperatury poni ej 5oC w czasie najbli szych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie pod a 

Pod e gruntowe powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag szczeniem pod a” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by  uk adana w prowadnicach, po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi  na 
pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le linie kraw dzi uk adanej warstwy. Wysoko  prowadnic powinna 
odpowiada  grubo ci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezag szczonym. Prowadnice powinny by  
ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si  pod wp ywem oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy. 
 
5.4. Sk ad mieszanki  cementowo-kruszywowej 
 Zawarto  cementu w mieszance nie mo e przekracza  warto ci podanych w tablicy 3. Zaleca si  taki dobór mieszanki, aby 
spe ni  wymagania wytrzyma ciowe okre lone w p. 2.5 tablica 1, przy jak najmniejszej zawarto ci cementu. 
 
Tablica 3. Maksymalna zawarto  cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem  dla podbudowy  

 
Lp. 

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

1 6 
  
 Zawarto  wody w mieszance powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj  +10%, -20% jej warto ci. 
 Zaprojektowany sk ad mieszanki powinien zapewnia  otrzymanie w czasie budowy w ciwo ci kruszywa stabilizowanego 
cementem zgodnych z wymaganiami okre lonymi w tablicy 2 i 3. 
5.5. Stabilizacja metod  mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Sk adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj ce, powinny by  dozowane w ilo ci okre lonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i 
cementu oraz obj to ciowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by  krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie 
dozwolony przez In yniera po wst pnych próbach. W mieszarkach typu ci ego pr dko  podawania materia ów powinna by  
ustalona i na bie co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni  jednorodno  mieszanki. 
 Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj  +10% i -20% jej warto ci. 
 Przed u eniem mieszanki nale y ustawi  prowadnice i pod e zwil  wod . 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by  uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek. Grubo  uk adania 
mieszanki powinna by  taka, aby zapewni  uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu. 
 Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków pod nych i poprzecznych. 
nale y wykorzysta  prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo ci profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi  przy 
zastosowaniu technologii gwarantuj cej odpowiedni  równo  warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu nale y 
natychmiast przyst pi  do zag szczania warstwy. 
5.6. Zag szczanie 
 Zag szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nale y prowadzi  przy u yciu walców g adkich, wibracyjnych 
lub ogumionych. 
 Zag szczanie podbudowy. Zag szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz  si  od ni ej 
po onej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si , w stron  wy ej po onej kraw dzi. Pojawiaj ce 
si  w czasie zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz  by  natychmiast naprawiane przez wymian  
mieszanki  na pe  g boko , wyrównanie i ponowne zag szczenie. Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy 
przekrój poprzeczny i jednolity wygl d. 
 Operacje zag szczania i obróbki powierzchniowej musz  by  zako czone przed up ywem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. 
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 Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki okre lonego wg BN-77/8931-12 [25] 
nie mniejszego od podanego w PN-S-96012. 
 Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i poprzecznych oraz 
wszelkich urz dze  obcych. 
 Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas zag szczania lub w inny sposób wadliwe, musz  by  
naprawione przez zerwanie warstwy na pe  grubo , wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk adzie i ponowne 
zag szczenie. Roboty te s  wykonywane na koszt Wykonawcy. 
5.7. Piel gnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 Piel gnacja powinna by  przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów: 
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod  w ci gu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, u on  na zak ad o szeroko ci  co najmniej 30 cm i 

zabezpieczon  przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
c) przykrycie grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 
 Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc  i inne materia y przeznaczone do piel gnacji mog  by  
zastosowane po uzyskaniu akceptacji In yniera. 
 Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie 
ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  In yniera. 
5.8. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinny by  utrzymywane 
w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  ruchu budowlanego, to jest 
obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego 
utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
 Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy uszkodzonych wskutek oddzia ywania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu. 
 Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma  ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, je eli wyst pi 
mo liwo  uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada   i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem  
podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cz stotliwo  bada  i pomiarów 

  Cz stotliwo  bada  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie bada  

Minimalna liczba 
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj ca 
na jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   
2 Wilgotno  mieszanki kruszywa ze spoiwem 2 600 m2 
3 Jednorodno  i g boko  wymieszania    
4 Zag szczenie warstwy   
5 Grubo  podbudowy lub ulepszonego pod a 3 400 m2 
6 Wytrzyma  na ciskanie 

7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                    
 
6 próbek 

 
400 m2 
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7 Mrozoodporno   przy projektowaniu i w przypadkach w tpliwych 

8 
 

Badanie spoiwa: 
cementu, 

 

 
przy projektowaniu sk adu mieszanki i przy ka dej zmianie 

9 Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a 

 
10 

 
Badanie w ciwo ci kruszywa 

dla ka dej partii i przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa 

 
 6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
 Próbki do bada  nale y pobiera  z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST  
6.3.3. Wilgotno  mieszanki kruszywa ze spoiwami 
 Wilgotno  mieszanki powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej mieszanki, z tolerancj  
+10% -20% jej warto ci. 
6.3.4. Zag szczenie warstwy 
 Mieszanka powinna by  zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
6.3.5. Grubo  podbudowy 
 Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu w odleg ci co najmniej 0,5 m od kraw dzi. Grubo  
warstwy nie mo e ró ni  si  od projektowanej o wi cej ni   1 cm. 
6.3.6. Wytrzyma  na ciskanie 
 Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8 cm. Próbki do bada  nale y 
pobiera  z miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i 
przechowywa  zgodnie z normami dla podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy próbki nale y bada  po 7 dniach oraz po 28 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 
6.3.7. Mrozoodporno  
 Wska nik mrozoodporno ci okre lany przez spadek wytrzyma ci na ciskanie próbek poddawanych cyklom zamra ania i 
odmra ania powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w SST. 
6.3.8. Badanie spoiwa 
 Dla ka dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre li  w ciwo ci podane w SST. 
6.3.9. Badanie wody 
 W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody wg PN-EN 1008. 
6.3.10. Badanie w ciwo ci kruszywa 
 ciwo ci kruszywa nale y bada  przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa. W ciwo ci powinny by  zgodne z 
wymaganiami podanymi w SST. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod a 
 6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów 
  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych  podaje  tablica 5. 
 
Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów wykonanej podbudowy stabilizowanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo   
bada  i  pomiarów 

1 Szeroko   10 razy na 1 km 

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na ka dym pasie 
ruchu 
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3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 
6 Grubo  podbudowy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych 

6.4.2. Szeroko  podbudowy  
 Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równo  podbudowy  
 Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  3-metrow , zgodnie z norm  BN-68/8931-04.  
 Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy   3-metrow at .  
 Nierówno ci nie powinny  przekracza : 

-  15 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny wynosi  3,0% z tolerancj   0,5 %. 
6.4.5. Grubo  podbudowy  
 Grubo  podbudowy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
- dla podbudowy pomocniczej  +10%, -15%. 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego pod a 
 
6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Je eli po wykonaniu bada  na stwardnia ej podbudowie stwierdzi si , e odchylenia cech geometrycznych przekraczaj  
wielko ci okre lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca  grubo  i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza 
si  inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In yniera. 
  
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  podbudowy przez zerwanie 
wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich w ciwo ciach i o wymaganej 
grubo ci. Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci 
warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niew ciwa wytrzyma  podbudowy  
 Je eli wytrzyma rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w SST dla podbudowy, to warstwa 
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now  o odpowiednich w ciwo ciach na koszt Wykonawcy. 

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 
 Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pod a z mieszanki stabilizowanej cementem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 ulepszonego pod a z mieszanki z stabilizowanej cementem obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materia ów, 
 wyprodukowanie mieszanki,  
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze  pomocniczych, 
roz enie i zag szczenie mieszanki, 
piel gnacja wykonanej warstwy 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-5 2010 mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych" 
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 
 
1. WST P  
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy z betonu cementowego 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacji Techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z " Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 

 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z betonu 
C16/20  wraz z piel gnacj .   

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag szczonej mieszanki betonowej, która po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie 
odpowiadaj cej klasie betonu C16/20 , stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni, s cy do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okre laj cy wytrzyma  gwarantowan  betonu (R b
G

). 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników u ytych do wykonania betonu przed zag szczeniem. 

1.4.5. Szczelina skurczowa pe na - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej grubo ci i umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt. 

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel ca p yty betonowe w cz ci górnej przekroju poprzecznego. 

1.4.7. Masa zalewowa na gor co - mieszanina sk adaj ca si  z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub ywic 
syntetycznych, wype niaczy i innych dodatków uszlachetniaj cych, przeznaczona do wype niania szczelin nawierzchni na gor co. 

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina ywic syntetycznych jedno- lub dwusk adnikowych, zawieraj ca konieczne dodatki 
uszlachetniaj ce i wype niaj ce, przeznaczona do wype niania szczelin na zimno. 

1.4.9. Wk adki uszczelniaj ce do szczelin - elastyczne profile zamkni te lub otwarte, zwykle wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w 
szczelin  w celu jej uszczelnienia. 

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca grunty niespoiste, okre lona wg wzoru U = d60 : d10, gdzie d60 - rednica oczek 
sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST   D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. materia y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  

 Materia y do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z 
aprobat  techniczn  IBDiM. 
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2.2.2. Cement 

 Do produkcji mieszanki betonowej nale y stosowa  cementy odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement 
portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane przez In yniera. 

2.2.3. Kruszywo 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej nale y stosowa  kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczaków lub surowca skalnego, 
kruszywo z la wielkopiecowego kawa kowego oraz mieszanki tych kruszyw. 
 Uziarnienie kruszywa wchodz cego w sk ad mieszanki betonowej powinno by  tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywa a 
maksymaln  szczelno  i urabialno  przy minimalnym zu yciu cementu i wody. 
 Kruszywo musi spe nia  wymagania tablicy 1.1 zawartej w WT-5 2010  „ Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych  ” jak dla warstwy podbudowy zasadniczej . Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 
bezpo rednio po dostarczeniu na budow  i zachodzi potrzeba jego okresowego sk adowania na terenie budowy, to powinno by  ono 
sk adowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem ró nych rodzajów kruszyw. 
2.2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej i piel gnacji podbudowy nale y u ywa  wody okre lonej PN-S-96014:1997 [10]. 
 Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 

2.2.5. Domieszki do betonu 

 W celu zmiany warunków wi zania i twardnienia, poprawy w ciwo ci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawarto ci 
cementu mog  by  stosowane domieszki wed ug PN-EN 934-2:1999 [9]. 
 Przy wyborze domieszki nale y uwzgl dni  jej zgodno  z cementem. Zaleca si  wykona  badanie zgodno ci w laboratorium oraz 
sprawdzi  na odcinku próbnym. 

2.2.6. Zalewa drogowa lub wk adki uszczelniaj ce w szczelinach 

 Do wype nienia szczelin w podbudowie betonowej nale y stosowa  specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gor co lub na 
zimno, wzgl dnie wk adki uszczelniaj ce, posiadaj ce aprobat  techniczn  IBDiM. 

2.2.7. Stal zbrojeniowa 

 W przypadku przewidywania zbrojenia p yt betonowych, stal zbrojeniowa powinna odpowiada  wymaganiom okre lonym w PN-S-
96014:1997 [10]. 

2.2.8. Materia y do piel gnacji podbudowy 

 Do piel gnacji wie o u onej podbudowy z betonu cementowego nale y stosowa : 
preparaty pow okowe, 
folie z tworzyw sztucznych. 

 Dopuszcza si  piel gnacj  warstw  piasku naturalnego, bez zanieczyszcze  organicznych lub warstw  w ókniny o grubo ci, przy 
obci eniu 2 kPa, co najmniej 5mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wod . 

2.2.9. Beton 

 Zawarto  cementu w 1 m3 zag szczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekracza  250 kg. 
 Konsystencja mieszanki betonowej powinna by  co najmniej g stoplastyczna. 
 W podbudowie nale y stosowa  beton o wytrzyma ci odpowiadaj cej klasie C16/20. W przypadkach szczególnych dopuszcza si  
stosowanie betonu o klasie wy szej. 
 Nasi kliwo  betonu nie powinna przekracza  7% (m/m). 
 rednia wytrzyma  na ciskanie próbek zamra anych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 [10], nie powinna by  mniejsza ni  
80% warto ci redniej wytrzyma ci próbek niezamra anych. 
3. sprz t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 

wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielko ci betoniarek, 
przewo nych zbiorników na wod , 
uk adarek albo równiarek do rozk adania mieszanki betonowej, 
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mechanicznych listw wibracyjnych do zag szczania mieszanki betonowej, 
walców wibracyjnych, zag szczarek p ytowych, ma ych walców wibracyjnych, m.in. do zag szczania w miejscach trudno dost pnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu  
      Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 
 Materia y sypkie, stal, domieszki mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Cement luzem nale y przewozi  cementowozami, natomiast workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Masy zalewowe, wk adki uszczelniaj ce, materia y do piel gnacji nale y dostarcza  zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach 
technicznych lub ustaleniach producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. W przypadku braku wystarczaj cych 
danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za czniku 1. 
 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie podbudowy, 
3. piel gnacj  podbudowy, 
4. roboty wyko czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
5.3.1. Wst pne roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza  In yniera: 
ustali  lokalizacj  terenu robót, 
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych, 
usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd.. 

 Zaleca si  korzystanie z ustale  SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb dnym do wykonania robót przygotowawczych 

5.3.2. Przygotowanie pod a 

 Grunty na pod e powinny by  jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
 Koryto pod podbudow  nale y wykona  wed ug ustale  dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [4]. 
 Ewentualne wykonanie robót ziemnych powinno odpowiada  wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. 
 Rz dne pod a nie powinny mie , w stosunku do rz dnych projektowanych, odchyle  wi kszych ni    2 cm. 
 Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  (wg PN-S-96014:1997 [10]): 
a) w górnej warstwie do g boko ci 20 cm - co najmniej 103% zag szczania uzyskanego w laboratorium metod  I lub II, 
b) w warstwie ni szej do g boko ci 50 cm - co najmniej 100% zag szczenia uzyskanego jak wy ej, 
c) w nasypach wy szych ni  50 cm: w warstwie dolnej poni ej 50 cm - co najmniej 95% zag szczenia uzyskanego jak wy ej. 
 W przypadku wyst powania w pod u gruntów piaszczystych równouziarnionych (o wska niku ró noziarnisto ci nie wi kszym ni  5) 
nale y je doziarni  albo ulepszy  cementem lub aktywnymi popio ami lotnymi. 
 W przypadku dróg o nat eniu powy ej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dob  na pas obliczeniowy, zaleca si  wzmocni  górn  
warstw  pod a o grubo ci od 10 cm do 20 cm kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezale nie od rodzaju gruntu i konstrukcji 
nawierzchni. 
 W przypadku gruntów dobrze uziarnionych (o wska niku ró noziarnisto ci wi kszym ni  5), oraz wska niku piaskowym wi kszym ni  
35 i niskiego poziomu wód gruntowych nie stwarzaj cego niebezpiecze stwa nadmiernego nawilgocenia gruntu bezpo rednio pod 
nawierzchni , dopuszcza si  uk adanie warstwy betonu na gruncie miejscowym po uprzednim u eniu na nim warstwy po lizgowej o grubo ci 
od 2 cm do 3 cm z bitumowanego piasku lub wiru, albo po u eniu papy lub folii. 

5.4. Uk adanie mieszanki betonowej 
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 
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 Ustalenie sk adu mieszanki betonowej powinno odpowiada  wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu 2.2.9 niniejszej 
specyfikacji. 
 Podczas projektowania sk adu betonu nale y wykona  próbne zaroby w celu sprawdzenia w ciwo ci mieszanki w zakresie 
oznaczenia konsystencji, zawarto ci powietrza i oznaczenia g sto ci. 

5.4.2. Warunki przyst pienia do robót 

 Podbudow  z betonu cementowego zaleca si  wykonywa  przy temperaturze powietrza od 5 C do 25 C. Dopuszcza si  
wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powy ej 25 C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powy ej 
30 C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze poni ej 5 C dopuszcza si  pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalaj cych 
na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powy ej 5 C przez okres co najmniej 3 dni. 
 Betonowania nie mo na wykonywa  podczas opadów deszczu. 

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszank  betonow  o sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nale y wytwarza  w wytwórniach betonu, zapewniaj cych 
ci  produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczaj cy przed 
segregacj  i wysychaniem. 

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

 Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudow  nale y wykonywa  mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprz tu, 
zapewniaj cego równomierne roz enie masy oraz zachowanie jej jednorodno ci. 
 Dopuszcza si  r czne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu ma ych robót, w tym o nieregularnych kszta tach 
powierzchni, po uzyskaniu zgody In yniera. 
 Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa si  za pomoc  maszyn poruszaj cych si  po prowadnicach. Prowadnice powinny by  tak 
skonstruowane, aby spe nia y równocze nie rol  deskowa  i dlatego od strony wewn trznej powinny by  zabezpieczone przed przyczepno ci  
betonu (np. nat uszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by  przytwierdzone do pod a w sposób uniemo liwiaj cy ich 
przemieszczanie i zapewniaj cy ci  na z czach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszank  betonow  musz  by  g adkie, czyste i 
pozbawione resztek stwardnia ego betonu. 
 Ustawienie prowadnic winno by  takie, aby zapewnia o uzyskanie przez podbudow  wymaganej niwelety, spadków pod nych i 
poprzecznych. 
 Zdj cie prowadnic mo e nast pi  nie wcze niej ni  po up ywie 36 godzin od zako czenia betonowania p yt w temperaturze otoczenia 
powy ej 10oC, a przy temperaturze otoczenia ni szej - nie wcze niej ni  po up ywie 48 godzin. Prowadnice powinny by  zdejmowane bez 
uszkodzenia wykonanej podbudowy. 
 Przy stosowaniu deskowania lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si  uk adark  mechaniczn , 
która przesuwaj c si  formuje p yt  podbudowy, ograniczaj c j  z boku deskowaniem lizgowym, bez stosowania prowadnic. 

5.4.6. Zag szczanie mieszanki betonowej 

 Do zag szczania mieszanki betonowej w podbudowie nale y stosowa  odpowiednie mechaniczne urz dzenia wibracyjne, 
zapewniaj ce jednolite jej zag szczenie. 
 Powierzchnia warstwy zag szczonej powinna mie  jednolit  tekstur  i po ysk, a grube ziarna kruszywa powinny by  widoczne lub 
powinny znajdowa  si  bezpo rednio pod powierzchni . 

5.4.7. Szczeliny 

 Szczeliny powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , dziel c podbudow  na p yty kwadratowe lub prostok tne. 
Je li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek d ugo ci p yt do ich szeroko ci nie powinien by  wi kszy ni  1,5 : 1. 
 W podbudowie wykonuje si  tylko szczeliny skurczowe pe ne i pozorne. Je li dokumentacja projektowa przewiduje wype nienie spoin 
zalewami na gor co lub masami na zimno, to sposób wykonania wype nienia powinien odpowiada  ustaleniom SST D-05.03.04a [7], a w 
przypadku stosowania wk adek uszczelniaj cych - ustaleniom producentów lub aprobat technicznych. 
 Szczeliny skurczowe pe ne nale y wykonywa  na ca ej grubo ci p yty w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej oraz 
dodatkowo w bezpo rednim s siedztwie przepustów oraz mi dzy odcinkami betonowania, je li przerwa w betonowaniu trwa a d ej ni  1 
godzin . 
 Szczeliny skurczowe pozorne nale y wykonywa  przez nacinanie stwardnia ego betonu tarczowymi pi ami mechanicznymi do 

boko ci 1/3  1/4 grubo ci p yty. 
 Szczeliny konstrukcyjne nale y wykona  na ca ej grubo ci p yty w miejscach po cze  podbudowy z elementami infrastruktury 
drogowej (kraw niki, studzienki, korytka itp.). 
 Je li dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych to szczeliny, 
szeroko ci od 3 mm do 5 mm po pierwszym naci ciu betonu na g boko  oko o 35% grubo ci p yty, nale y pozostawi  bez poszerzania ich i 
wype niania zalew . 
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5.5. Piel gnacja podbudowy 
 Bezpo rednio po zag szczeniu  nale y wie y beton zabezpieczy  przed wyparowaniem wody przez pokrycie jego powierzchni 
materia ami wed ug punktu 2.2.8. Nale y to wykona  przed up ywem 90 min od chwili zako czenia zag szczania. 
 W przypadku piel gnacji podbudowy wilgotn  warstw  piasku lub grubej w ókniny nale y utrzymywa  j  w stanie wilgotnym w czasie 
od siedmiu do dziesi ciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powy ej 25 C piel gnacj  nale y przed  do 14 dni. 
 Stosowanie innych rodków do piel gnacji podbudowy wymaga ka dorazowej zgody In yniera. 

5.6. Roboty wyko czeniowe 
Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót wyko czeniowych nale  prace zwi zane z 

dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 
odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych, np. parkanów, ogrodze , nawierzchni, chodników, kraw ników itp., 
niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

5.7. Zasady uk adania na podbudowie z betonu cementowego nast pnej warstwy nawierzchni 
 Nast pn  warstw  nawierzchni mo na uk ada  po osi gni ciu przez beton podbudowy co najmniej 60% projektowanej 
wytrzyma ci, lecz nie wcze niej ni  po siedmiu dniach twardnienia podbudowy. 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 
wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2, 
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze 
    Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada  Warto ci 
dopuszczalne 

1 2 3 4 
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie 

materia ów, ustalenie sk adu mieszanki 
raz na etapie projek-
towania sk adu mie-
szanki i przy ka dej 
zmianie materia u 

wg pktu 2 i 5 

2 Badania w czasie robót 
rz dne pod a gruntowego 

 
na 0,1 d ugo ci 
odbieranego odcinka 

 
wg 5.3.2 

 zag szczenie pod a gruntowego w 3 przekrojach na 
ka dej dzia ce roboczej 

wg 5.3.2 

 konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany 
roboczej 

wg 2.2.9 

 wytrzyma  betonu na ciskanie raz dziennie wg 2.2.9 
    

3 Badania odbiorcze po wykonaniu 
podbudowy 

grubo  podbudowy 
 

 nasi kliwo  betonu w podbudowie 

raz na ka de 2000 m 
ugo ci odbieranego 

odcinka 

odchy ka grubo ci 
 1 cm, 

nasi kliwo  wg PN-
S-96014:1997 [10] i 
pktu 2.2.9 

 mrozoodporno  betonu w podbudowie na próbkach badanej wg PN-S-96014 
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nasi kliwo ci :1997 [10] 
 szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km odchy ka szeroko ci 

 5 cm 
 równo  w przekroju poprzecznym 10 razy na 1 km i w 

punktach g ównych 
uków poziomych 

prze wity mi dzy 
at  a powierzchni  
 12 mm 

 spadki poprzeczne jw. odchylenia  0,5% 
spadków 
zaprojektowanych 

 rz dne wysoko ciowe podbudowy na 0,1 d ugo ci 
odbieranego odcinka 
podbudowy 

odchylenie  10 mm 
od rz dnych 
zaprojektowanych 

 równo  podbudowy w profilu 
pod nym (badania planografem lub 
at  4-metrow ) 

w dziesi ciu miejscach 
na ka de 1000 m 

ugo ci odcinka 

nierówno ci 
 12 mm 

 wytrzyma  betonu w podbudowie 
(metod  nieniszcz  lub na próbkach 
wyci tych) 

w trzech losowo 
wybranych miejscach 
na ka dym kilometrze 

wg PN-S-96014 
:1997 [10] 

 ukszta towanie osi w planie co 25 m i punktach 
ównych uku dla 

autostrad i dróg eks-
presowych i co 100 m 
dla pozosta ych dróg 

odchylenie od osi 
zaprojektowanej 

 3 cm dla auto-
strad i dróg eks-
presowych i 5 cm dla 
pozosta ych dróg 

 rozmieszczenie i wype nienie szczelin w dwóch miejscach 
losowo wybranych na 
ka de 2000 m d ugo ci 
odcinka 

ogl dziny zgodno ci 
z dokumentacj  
projektow  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 
 8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

przygotowanie pod a, 
ew. wykonanie warstwy ods czaj cej. 

 Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 
 9. podstawa p atno ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie pod a, 
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dostarczenie materia ów i sprz tu, 
wykonanie podbudowy z betonu cementowego wed ug wymaga  specyfikacji technicznej, 
przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
 Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 

roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 
wytyczenie robót itd. 

10. przepisy zwi zane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
  3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
  4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a 
  5. D-04.02.01 Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce 
  6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa 
  7. D-05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

10.2. Polskie normy 
  8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz  I: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 

powszechnego u ytku 
  9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania 
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchni  ulepszon . Wymagania i badania 

10.3. Inne dokumenty 
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001 
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 D.04.07.01.  PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO  
1. WST P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego zwi zanych z zadaniem " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
 1.2. Zakres stosowania  ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji robót na zadaniu 
wymienionym w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 

 warstwy podbudowy zasadniczej  AC22P 35/50, gr 11cm, KR4 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zag szczana, w której ilo ciowe proporcje sk adników s  ustalone wg zasady 

wype nienia wolnej przestrzeni, niezale nie od warstwy do której jest przeznaczona. 
1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadnicza – górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni wykonana z 

mieszanki mineralno-bitumicznej.  
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2.2. Kruszywo 
Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na warstwy podbudowy nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-
EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" 
Wymagane w ciwo ci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy nr 1 i nr 
2. 
 
 
Tablica 1.   Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego  

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
ciwo ci kruszywa 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, kategoria nie ni sza ni : Gc 85/20 Gc 85/20 Gc 85/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: G20/17,5 

 
G20/17,5 

 
G20/17,5 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f2 f2 f2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4, 
kategoria nie wy sza ni : 

FI50 
lub SI50 

FI30 
lub SI30 

FI30 
lub SI30 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i 
amanej wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : CDeklarowana C50/30 

 
C50/30 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug PN-EN 1097-2,  
rozdzia  5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie 
wy sza ni : 

LA50 LA40 
 

LA40 
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sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

sto  nasypowa wed ug PN-EN 1097-3 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9  WA24Deklarowana WA24Deklarowana WA24Deklarowana 
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o 
wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16; kategoria nie wy sza ni : F4 F4 F4 

„Zgorzel s oneczna" bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, kategoria: SBLA SBLA SBLA 
Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-
EN 932-3 

deklarowany przez 
producenta 

deklarowany przez 
producenta 

deklarowany przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2;  
kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p. 19.2 

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 
1744-1 p.19.3; kategoria nie wy sza ni : V6,5 V6,5 V6,5 

 
 
Tablica 2.1  Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do podbudowy z betonu 
asfaltowego  
 

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
ciwo ci kruszywa 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 i GF 85 GF85 GF85  
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

GTCNR 
GTCNR 

 
GTC20 

GTCNR 
GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f10 f10 f10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : 

 
 

Ecs Deklarowana 

 
 

Ecs Deklarowana 

 
 

Ecs Deklarowana 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana WA24Deklarowana WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 mLPC0,1 mLPC0,1 

 
Tablica 2.2   Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego  
 

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
ciwo ci kruszywa 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 GF85 i GA85 GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: GTGTCNR TGTC20 GTGTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f16 f16 f16 
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Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : 

 
EcsDeklarowana 

 
Ecs30 

 
Ecs30 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana WA24Deklarowana WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 mLPC0,1 mLPC0,1 

 
 
Grysy bazaltowe nie powinny wykazywa  oznak zgorzeli s onecznej i zmian natury chemicznej -wymagane badanie kruszywa pod k tem 
wyst powania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si  metod  gotowania zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN 1367-03. 
 
2.3. Wype niacz 
Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na gor co nale y stosowa  wype niacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 
Kruszywa 2010". Wymagane w ciwo ci wype niacza do podbudowy z betonu asfaltowego podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3.   Wymagane w ciwo ci wype niacza do podbudowy z betonu asfaltowego 

ciwo ci wype niacza Wymagania w zale no ci od 
kategorii ruchu 

 
 

KR1 - KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 wg PN-EN 
13043 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m) 

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu 
wed ug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1,  
wymagana kategoria: R&B 8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wy sza ni : WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 
196-21 kategoria nie ni sza ni : CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, 
wymagana kategoria:  KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa" wed ug PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 
 
2.4. Asfalt drogowy 
2.4.1.     Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania 
Niniejsza SST uwzgl dnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dost pne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy mo e mie  miejsce na 
podstawie aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM oraz po spe nieniu wymaga  formalnoprawnych wynikaj cych z Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej obj tej niniejsz  SST nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania podane w tablicy 4 wed ug 
normy PN-EN-12591:2010. 
 
 
 

Tablica 4.   Wymagania wobec asfaltów drogowych, wg PN-EN-12591:2010 
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Lp. ciwo ci KR1 
50/70 

KR2÷KR6 
35/50 Metoda bada  

1 Penetracja w 25 oC, 0,1 mm 50÷70 35÷50 PN-EN 1426 
2 Temperatura mi knienia, oC 46÷54 50÷58 PN-EN 1427 
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni , oC 230 240 PN-EN 22592 
4 Rozpuszczalno , nie mniej ni , % m/m 99 99 PN-EN 12592 

Odporno  na starzenie w 163 OC   
Pozosta a penetracja 50 53 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 1 
lub 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 2a 

9 
Lub 

11 

8 
Lub 

11 

5 

Zmiana masyb (warto  bezwzgl dna) 0,5 0,5 

PN-EN 12607-1 

6 Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , oC -8 -5 PN-EN 12593 
a W przypadku wyboru opcji 2 nale y powi za  j  z wymaganiami dotycz cymi amliwo ci wg Fraassa lub indeksu penetracji, 
albo nimi obydwoma, oznaczonymi dla lepiszcza nie poddanego procesowi starzenia (tabl. 1B w PN-EN-12591:2010) 
b Zmiana masy mo e by  warto ci  dodatni  lub ujemn  
 
Temperatury technologiczne dotycz ce wytwarzania i uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury minimalna i 
maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zag szczania próbek wg. metody Marshalla musz  by  podane przez Producenta asfaltu. 
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi  b dzie integraln  cz  niniejszej SST. 
 
2.5. rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny i jego ilo  powinny by  dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocen  przyczepno ci nale y 
okre li  na podstawie badania wg PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, stosuj c kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si  
inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  co najmniej 80 %. 
Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj  aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inn  notyfikowan  jednostk . Wytwórnia mieszanek 
mineralno-bitumicznych powinna by  wyposa ona w automatyczny system dozowania rodka adhezyjnego 
 
2.6. Dostawy materia ów 
Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre lonymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do wytwarzania mieszanki, aby zapewni  nieprzerwan  prac  
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzia ki roboczej. Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona w 
deklaracj  zgodno ci z wydanym wcze niej orzeczeniem 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2.  Sprz t do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego 
Sprz t powinien by  uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiada  certyfikat zak adowej kontroli produkcji wydany przez 
jednostk  certyfikuj , by  w pe ni zautomatyzowane, z  rejestrem komputerowym daj cym mo liwo  kontroli w ka dym etapie cyklu 
technologicznego, zapewniaj ce ci  produkcj  i dostaw  MMA na budow . 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny posiada  aktualne wiadectwo uwierzytelnienia. 
Wykonawca ma obowi zek przedstawi  Inspektorowi Nadzoru wiadectwo dopuszczenia wytwórni do produkcji wydane przez Inspekcj  
Sanitarn  i w adze ochrony rodowiska. 
Uk adarka mechaniczna o wydajno ci skorelowanej z wydajno ci  wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalaj cym na u enie 
warstwy z za on  grubo ci  oraz szeroko ci , oraz z podgrzewan  p yt  wibracyjn  do wst pnego zag szczania. 
Walce stalowe g adkie z wibracj , rednie i ci kie. Walce ogumione ci kie. 
Cysterna na wod . 
Sprz t drobny pomocniczy. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów 
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Transport poszczególnych asortymentów materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdzia ach niniejszej SST. 
 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami, wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce pod czenie cystern do urz dze  
grzewczych lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze. 
 
4.2.2. Wype niacz 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek 
pneumatyczny. 
 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by  dowo one na budow  w zale no ci od post pu robót. Mieszanki podczas transportu i postoju 
przed wbudowaniem powinny by  zabezpieczone przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by  przewo one pojazdami samowy adowczymi. 
Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia  utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. 
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musz  by  zachowane dopuszczalne warto ci temperatury. Nie dotyczy to wypadku 
stosowania dodatków obni aj cych temperatur  produkcji i wbudowania lub lepiszczy zawieraj cych takie rodki. Nale y równie  kierowa  
si  informacjami podanymi przez producenta mieszanek  
Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko 
rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy 
Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych i próbki materia ów pobrane w obecno ci 
Inspektora Nadzoru. 
Projektowanie sk adu betonu asfaltowego (projektowanie empiryczne) i w ciwo ci zaprojektowanej mieszanki mineralno - asfaltowej 
powinny by  zgodne z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". Je eli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i amanego, 
to nale y przyj  proporcj  kruszywa amanego do nie amanego co najmniej 50/50. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze sk adników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 
- okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 
 
Minimalna zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okre lona dla 
danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m°. Je eli stosowana mieszanka 
mineralna ma inn  g sto  (p ), to do wyznaczania minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez wspó czynnik 

 wed ug równania: 
=2,650/p  

sto  mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
=(p1+p2+.......pn)/(( p1+p2+.......pn)/ (  1+ 2+.......  n)) 

gdzie: 
p1+p2+.......pn =procentowa zawarto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 

 1+ 2+....... n= g sto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 
Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by  wy sza od podanego Bmin o wielko  dopuszczalnej 
odchy ki ±0,3 zawieraj cej b d dozowania sk adników i b d badania. 
Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworz ce b onk  lepiszcza na 
ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie),nie uwzgl dniaj c lepiszcza zaabsorbowanego przez 
kruszywo. 
W badaniu typu nale y okre li  w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentow  ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki mineralnej) i poda  w sprawozdaniu badania typu. W recepcie 
roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nale y podawa  zawarto  lepiszcza jako sum  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 
(lepiszcze dodane). 
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Do betonu asfaltowego do warstw podbudowy nale y stosowa  kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5 (niezale nie od metody 
projektowania: empirycznej lub funkcjonalnej) zgodnie z wymaganiami podanymi w „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" 
 

Tablica   5.   Materia y   do   betonu   asfaltowego   do   warstwy  podbudowy (projektowanie empiryczne lub funkcjonalne)  
Materia  Kategoria ruchu Kategoria ruchu 

 
 

KR 1 - KR 2 KR 3- KR 6 
Mieszanka mineralno- asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 16 22 

Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 35/50 

Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a i 7 WT-1 Kruszywa 2010 Tablice 4, 5, 6, 6a i 7 WT-1 Kruszywa 2010 
a) na podstawie aprobat technicznych mog  by  stosowane tak e inne lepiszcza 
nienormowe 

 

 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej   oraz zawarto   lepiszcza w betonie  asfaltowym do warstwy podbudowy, projektowane metod  
empiryczn  podano w tablicy 6 
 
 

Tablica 6.  Uziarnienie mieszanki mineralnej   i zawarto   lepiszcza do betonu  asfaltowego 
                       do warstwy podbudowy (projektowanie empiryczne) 

Przesiew,   [% (m/m)] 
ciwo   AC22P 

KR1-KR2 
AC22P 

KR3-KR6 
AC22P 

KR3-KR6 
Wymiar sita #, [mm]   od do od do od do 

45   -  - -   
31,5   100 - 100 - 100 - 
22,4   90 100 90 100 90 100 
16   65 93 65 90 75 90 

11,2   - - - - - - 
8   42 72 42 68   
2   15 45 15 45 25 40 

0,125   5 13 4 12 4 14 
0,063   4 10,0 4 8 2 9,0 

Zawarto  lepiszcza, minimum*) 
 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,8 

 
 

5.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna 
5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych 
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowany metod  empiryczn  powinien spe nia  wymagania podane w tablicy 7. 
W zag szczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale y stosowa  nast puj ce temperatury mieszanki w 
zale no ci od stosowanego asfaltu: 
-20/30                                                         160°C+/-5°C 
-PMB 10/40-x                                              150°C+/-5°C 
-PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x                  145°C+/-5°C 
- 35/50,50/70 lub 70/100                             140°C+/-5°C 
- 35/50 wielorodzajowy                               140°C+/-5°C 
- 50/70 wielorodzajowy                               140°C+/-5°C 
 
Tablica 7.1  Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR1-KR2 
 

ciwo  
Warunki 

zag szczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 
Metoda i warunki badania AC22P 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 

Vmax8,0 

Wolne przestrzenie wype nione lepiszczem C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

 
PN-EN 12697-8, p. 5 

VFBmin 50,0 
VFBmax 74,0 

Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance   VMAmin 14 
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mineralnej C.1.1,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8, p. 5 

Odporno  na dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra aniab),  
badanie w 25°C 

ITSR70 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 
 
Tablica 7.2  Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3-KR4 
 

ciwo  
Warunki 

zag szczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 
Metoda i warunki badania AC22P 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporno  na deformacje trwa ea) 
C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR1,0 
PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra aniab),  
badanie w 25°C 

ITSR70 

a) Grubo  p yty: AC16 60mm, AC22, 60mm, AC 32 80mm 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 

  
Tablica 7.3  Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR5-KR6 
 

ciwo  
Warunki 

zag szczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 
Metoda i warunki badania AC22P 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporno  na deformacje trwa ea) 
C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR0,60 
PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra aniab),  
badanie w 25°C 

ITSR70 

c) Grubo  p yty: AC16 60mm, AC22, 60mm, AC 32 80mm 
d) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 

 
5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytworzy  na gor co w otaczarce  (zespole maszyn i urz dze  dozowania, podgrzewania i 
mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y sk adowa  oddzielnie wed ug wymiaru i chroni  przed zanieczyszczeniem. 
Wype niacz nale y przechowywa  w suchych warunkach. 
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  zautomatyzowane i zgodne z 
recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y  dodawa  odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze  asfaltowe nale y  przechowywa   w zbiorniku z po rednim  systemem ogrzewania, z uk adem termostatowania zapewniaj cym 
utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 
powinna przekracza  warto ci, które podano w tablicy 8. 
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Tablica 8.  Najwy sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)  

Lepiszcze Rodzaj Najwy sza temperatura [°C] 

35/50 190 
Asfalt drogowy 

50/70 180 
 
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyska a temperatur  

ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po 
wytworzeniu w wytwórni MMA. 
 
 

Tablica 9.  Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej 

Temperatura mieszanki [°C] Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA 
35/50 od 155 do 195 - 
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 

 
Sposób  i  czas mieszania  sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej  powinny zapewnia  równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem 
asfaltowym. 
Dodatki modyfikuj ce lub stabilizuj ce do mieszanki mineralno-asfaltowej mog  by  dodawane w postaci sta ej lub ciek ej. System 
dozowania powinien zapewni  jednorodno  dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na gor co nie powinny istotnie wp ywa  na skuteczno  dzia ania tych dodatków. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z  oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od 
wymaganej powinna by  potraktowana jako odpad produkcyjny 
Wytwarzanie mieszanki b dzie si  odbywa  w oparciu o recept  laboratoryjn  zatwierdzon  przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4.1. Badania typu i ocena zgodno ci 
5.4.1.1. Badanie typu 
W celu wykazania, e mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sk adzie spe nia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010", nale y dla ka dego sk adu mieszanki przeprowadzi  badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw 
bada  lub innych procedur, okre laj cych przydatno  funkcjonaln  mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla 
typu wyrobu. Badanie typu powinno by  przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w 
celu wykazania zgodno ci z wymaganiami. 
Je eli u yto materia y sk adowe, których w ciwo ci by y ju  okre lone przez dostawc  materia u na podstawie zgodno ci z innymi 
dokumentami technicznymi, to w ciwo ci te nie musz  by  ponownie sprawdzane pod warunkiem, e przydatno  tych materia ów 
pozosta a bez zmian i nie istniej  inne przeciwwskazania. 
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi mo na za , 
e maj  one w ciwo ci okre lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialno ci za zapewnienie, e 

mieszanka mineralno- asfaltowa jako ca  spe nia odpowiednie warto ci deklarowane. 
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraj  ka dorazowo pewn  liczb  wymaga  odno nie w ciwo ci fizycznych i 
mechanicznych. Niektóre z nich s  wyra one przez bezpo rednie pomiary w ciwo ci mechanicznych, takich jak sztywno  lub odporno  
na deformacje, podczas gdy inne s  w formie w ciwo ci zast pczych,  takich jak zawarto   asfaltu  lub  zawarto   wolnych przestrzeni.  
Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczy  dowód spe nienia ka dego odpowiedniego wymagania w 
danym dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodno . 
Normy wyrobów dopuszczaj  zastosowanie podej cia grupowego w zakresie badania typu.  
Oznacza ono, e w wypadku, gdy nast pi a zamiana sk adnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniej  uzasadnione przes anki, e dana 

ciwo  nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii w ciwo ci, to nie jest konieczne badanie tej 
ciwo ci w ramach badania typu. 

W wypadku wyboru podej cia grupowego nale y ograniczy  si  do korelacji pomi dzy sk adami mieszanek o podobnych w ciwo ciach 
obj to ciowych i identycznych sk adach, z wyj tkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku mo na przyj , e twardsze lepiszcza zapewni  
odporno  na deformacje i sztywno  mieszanki, co najmniej tak dobr , jak z bardziej mi kkimi asfaltami. Na przyk ad beton asfaltowy z 
asfaltem 70/100 spe nia odpowiednie wymagania odporno ci na deformacje trwa e. Zmiana wy cznie lepiszcza na twardsze, takie jak 
50/70 nie b dzie niekorzystnie wp ywa a na t  w ciwo . W takim wypadku nie s  konieczne dodatkowe badania tej w ciwo ci przy 
wymaganej tej samej kategorii w ciwo ci. 
Wymagane jest równie  przeprowadzenie procedury badania typu, jako cz ci Zak adowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z 
cz stotliwo ci  przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ci ej zgodno ci. 
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5.4.1.2. Okres wa no ci 
Sprawozdanie z badania typu zachowuje wa no  dla okre lonego sk adu mieszanki do wyst pienia zmiany materia ów sk adowych, ale nie 

ej, ni  przez okres trzech lat. 
Badanie typu powinno by  powtórzone w wypadku: 
- up ywu trzech lat, 
- zmiany z a kruszywa, 
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
- zmiany  kategorii  kruszywa  grubego, jak zdefiniowano  w PN-EN 13043, jednej   z  nast puj cych 
    w ciwo ci: kszta tu, udzia u ziaren cz ciowo przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, 
    odporno ci na cieranie lub kanciasto ci kruszywa drobnego, 
- zmiany g sto ci ziaren ( rednia wa ona) o wi cej ni  0,05 Mg/m3, 
- zmiany rodzaju lepiszcza, 
- zmiany typu mineralogicznego wype niacza, 
- przekroczenia granicy zakresu zawarto ci granulatu asfaltowego. 
 
5.4.1.3. Sprawozdanie 
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi  cz  deklaracji zgodno ci producenta, powinno zawiera  wymagane informacje 
wymienione poni ej oraz powinno by  przedstawiane razem z odpowiednimi wiadectwami bada . 
Sprawozdanie powinno zawiera :  
a) informacje ogólne: 
-  nazw  i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej; 
-  dat  wydania; 
-  nazw  wytwórni produkuj cej mieszank  mineralno-asfaltowa;  
-  okre lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno ; 
-  zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych w ciwo ci, b) informacje o sk adnikach: 

-  ka dy wymiar kruszywa ród o i rodzaj 
-  lepiszcze typ i rodzaj 
-  wype niacz ród o i rodzaj 
-  dodatki ród o i rodzaj 
-  destrukt asfaltowy wiadczenie o dopuszczalnym zakresie w ciwo ci i metodach kontroli 
-  wszystkie sk adniki wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12) 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
-  sk ad mieszanki podany jako wej ciowy sk ad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub 
    wyj ciowy sk ad (w wypadku walidacji produkcji); 
-  wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 13). 
 
Tablica 12 zawiera wszystkie w ciwo ci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw bada  danej mieszanki powinien uwzgl dnia  metod  
projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori  ruchu. 
 
 

Tablica 12.   Rodzaj i liczba bada  sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej  

Sk adnik ciwo  Metoda badania Liczba bada  
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcj  
 
 

sto  PN-EN 1097-6 1 na frakcj  
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN 
13924, PN-EN 14023) 

Penetracja lub temperatura 
mi knienia 

PN-EN 1426 lub  
PN-EN 1427 1 

 
 

Nawrót spr ysty b) PN-EN 13398 1 
Wype niacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1 
 
 

sto  PN-EN 1097-7 1 
Dodatki Typ   

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 
Zawarto  lepiszcza PN-EN 12697-1 1 

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1426 

1 

Granulat asfaltowy a)  
(PN-EN 13108-8) 

Temperatura mi knienia 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1427 

1 
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 sto  PN-EN 12697-5 1 
a)         sprawdzane w ciwo ci powinny by  odpowiednie do procentowego dodatku; przy ma ym procentowym dodatku  
          stosuje si  minimum wymaga   
b)        dotyczy jedynie lepiszczy wed ug PN-EN 14023 
 

Tablica 13.   Rodzaj i liczba bada  mieszanek mineralno- asfaltowych 

ciwo  Metoda badania AC AC 
WMS BBTM SMA MA PA 

Zawarto  lepiszcza (obowi zkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1 

Uziarnienie (obowi zkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1 
Zawarto  wolnych przestrzeni 

cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax < 7%  
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda B, w 
stanie nasyconym 
powierzchniowo suchym.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 1 1 1 - 1 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni 7% < Vmax < 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda C,  
w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 - 1 - - 1 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax> 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda D,  
na podstawie wymiarów 
geometrycznych.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

- - - - - 1 

Odporno  na dzia anie wody 
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1 

Sp ywno  lepiszcza  
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1 

Odporno  na deformacje trwa e 
(powi zana funkcjonalnie), dotyczy 
betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do 
maksymalnego obci enia osi 
poni ej 130 kN 

PN-EN 12697-22, ma y aparat, 
metoda B w powietrzu, przy 
wymaganej temperaturze 

1 1 1a) 1 - - 

Deformacja trwa a (powi zana 
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej 
warto ci maksymalnego zag bienia 
trzpienia wi kszej ni  2,5 mm 

PN-EN 12697-20 drobne 
kruszywo D  11,2 mm - - - - 1 - 

Sztywno  (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - - 
Zm czenie (funkcjonalna) do 
nawierzchni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na  
czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24,  
Za cznik D - 1 - - - - 

a)badanie wg PN-EN-12697-2, du y aparat 

 
5.4.1.4. Próba technologiczna i odcinek próbny 
Ustalony sk ad wej ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta  sprawdzony w warunkach 
budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno ci 

ciwo ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recept . Odcinek próbny o d ugo ci, co najmniej 50 m powinien by  
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wykonany przez Wykonawc  w warunkach zbli onych do warunków budowy w celu sprawdzenia sprz tu i uzyskiwanych parametrów 
technicznych robót okre lonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.4.1.5. Zak adowa kontrola produkcji 
Nale y prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. 
W ramach Zak adowej kontroli produkcji nale y sprawdza  produkcyjny poziom zgodno ci metod  pojedynczych wyników, zgodnie z 
punktem A.3 Za cznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodno ci jest miar  ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu 
na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, je eli którykolwiek 
z sze ciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 14. Odchylenia te zawieraj  poprawk  ze 
wzgl du na dok adno  pobierania próbek i przebieg bada . 
 

Tablica 14.   Odchylenia   stosowane  w  ocenie  zgodno ci  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
                         z dokumentacj  projektow  

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej 
próbki od za onego sk adu [%] 

Dopuszczalne odchylenie rednie 
od za onego sk adu [%] Przechodzi przez sito Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
D -8÷+5 -9÷+5 ±4 ±5 
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa 
grubego ±7 ±9 ±4 ±4 
2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito charakterystyczne dla kruszywa ±4 ±5 ±2 ±2 
0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza ±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 
 
Dla ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych parametrów: przesiew przez sita D, 
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do 
wszystkich mieszanek, krocz ca bie ca warto rednia z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  zachowywana z ostatnich 32 
analiz. Je eli rednie odchylenia przekraczaj  odpowiednie warto ci (tablica 14), to wyrób jest niezgodny z wymaganiami i nale y podj  
stosowne dzia ania koryguj ce. Produkcyjny poziom zgodno ci, okre lony na podstawie ilo ci niezgodnych wyników, który podano w tablicy 
15, powinien by  oznaczony jako ni szy o jeden poziom tak d ugo, jak rednie odchylenie b dzie ni sze ni  tolerancja. 
 

Tablica 15.   Okre lenie produkcyjnego poziomu zgodno ci wytwórni 

Pojedyncze wyniki 
Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 

bada  
Produkcyjny poziom zgodno ci (PPZ) 

od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

> 6 C 
 
W tablicy 16 przedstawiono minimaln  cz sto  bada  gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zak adowej kontroli produkcji 
kategorii Y i Z. 
 

Tablica 16.   Minimalna cz sto  bada  w ramach Zak adowej kontroli produkcji kategorii Y i Z  
                              wg Za cznika A, PN-EN 13108-21 

Cz sto  bada  gotowego wyrobu, w zale no ci od poziomu PPZ, 
co Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria 

PPZ A PPZB PPZC 
Mieszanki gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t 

Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500 t 250 t 
 
Dodatkowe badania w ciwo ci mieszanek asfaltowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 13108-21, Za cznik D. W tablicy 17 
podano kategorie i wynikaj  z nich cz sto  bada . 
 

Tablica 17.   Minimalna cz sto  bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji  
                               wg Za cznika D, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Cz sto  badania, co 
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t 

Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t 
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We wszystkich wypadkach próbki do bada  powinny zosta  przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki u yte we 
wst pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególno ci powinna zosta  u yta ta sama metoda zag szczania próbek. We 
wszystkich wypadkach nale y zastosowa  jednakow  procedur  badawcz  zgodn  z t , jaka by a wykorzystana do wst pnej walidacji 
badania typu. W tablicy 18 przedstawiono zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji. 
 
 
 
 
 

Tablica 18.   Zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji wg Za cznika D, 
                          PN-EN 13108-21 

Typ mieszanki wed ug PN-EN 13108 ciwo  Metoda badania AC, BBTM, SMA, PA 
Zawarto  wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 + 

Gdy jest u ywany destrukt asfaltowy, badania w ciwo ci 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3  
PN-EN 12697-4  

PN-EN 1426  
PN-EN 1427 

+ 

Badanie twardo ci (penetracji) na próbkach sze ciennych PN-EN 12697-20 - 
 
5.4.1.6. Deklaracje zgodno ci i oznakowanie CE 
Certyfikat i deklaracje zgodno ci 
W wypadku systemu 2+: Je eli zgodno  z warunkami tego za cznika jest osi gni ta, jednostka notyfikowana wystawi a certyfikat 
wspomniany poni ej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowa  i zachowa  deklaracj  zgodno ci, która 
upowa nia producenta do umieszczenia znaku CE.  
Deklaracja powinna zawiera : 
numer nadany przez producenta; 
nazw  i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela zg oszonego w Europejskim Obszarze 
    Gospodarczym oraz miejsce produkcji; 
opis wyrobu i jego deklarowane w ciwo ci (np. rodzaj, dane identyfikuj ce, zastosowanie); 
warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowi zuj cych norm europejskich, zgodnie z nast puj cym przyporz dkowaniem:  
• AC PN-EN 13108-1 
-  warunki stosowania wyrobu; 
-  numer i adres jednostki certyfikuj cej oraz nr certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  nazwisko  i  stanowisko  osoby upowa nionej   do podpisywania deklaracji zgodno ci w imieniu 
    producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela; 
-  dat  uzyskania. 
Do deklaracji zgodno ci powinien by  do czony certyfikat Zak adowej kontroli produkcji wydany przez jednostk  certyfikuj , zawieraj cy 
poza podanymi wy ej informacjami: 
-  nazw  i adres jednostki certyfikuj cej; 
-  numer certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  warunki i okres wa no ci certyfikatu, je eli ma to zastosowanie; 
-  nazwisko i stanowisko osoby upowa nionej do podpisywania certyfikatu. 
Powy sz  deklaracj  nale y przygotowa  w jednym z j zyków oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w j zyku kraju 
cz onkowskiego UE, w którym wyrób b dzie stosowany. 
Oznakowanie CE i etykietowanie 
Producent lub jego upowa niony przedstawiciel zg oszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE nale y 
umie ci  zgodnie z Dyrektyw  93/68/EWG na etykiecie znajduj cej si  na opakowaniu lub do czonej do dokumentów handlowych (np. listu 
przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by  do czone nast puj ce informacje: 
numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj cej; 
nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta; 
dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE; 
numer certyfikatu zgodno ci WE lub certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji (je eli dotyczy), numer 
    certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobów ocenianych w systemie 2+); 
odniesienie do obowi zuj cych europejskich norm, zgodnie z nast puj cym przyporz dkowaniem: 
• AC PN-EN 13108-1 
opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie; 
informacje na temat podstawowych w ciwo ci przedstawione jako: 
• warto ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okre lenia ka dej z 
podstawowych w ciwo ci zgodnie z „uwagami", 
•                    lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w po czeniu z deklarowanymi warto ciami 
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                      jak powy ej, oraz 
•                    „w ciwo  nieoznaczana" w wypadku w ciwo ci, wobec których jest to zasadne. 
Opcja „w ciwo  nieoznaczana" (NPD) nie mo e by  stosowana, je eli dana w ciwo  osi ga warto  dopuszczaln . W innym wypadku 
opcja NPD mo e by  stosowana wtedy, gdy ta w ciwo  - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest obj ta wymaganiami zawartymi w 
przepisach. 
Deklaracj  i certyfikat nale y przed  w j zyku polskim. 
 
5.5.  Przygotowanie pod a 
Pod e pod warstw  asfaltow  na ca ej powierzchni powinno by : 
- ustabilizowane i no ne; 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa; 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W przypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru równo ci tej warstwy, 
zgodnie z punktem 6.2.2. 
W wypadku pod a z warstwy starej nawierzchni nierówno ci nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy nr 56 pkt. 8.2 WT-2 
2008 
Je eli nierówno ci poprzeczne s  wi ksze ni  dopuszczalne, w wypadku pod a pod warstwy asfaltowe wa owane, to nale y wyrówna  
pod e. 
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow .  
 
Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. Pod e powinno by  wolne od zanieczyszcze  organicznych takich jak t uszcze, smary i 
oleje. Pod e musi by  czyste, nie mo e by  na nim niegu lub lodu. 
Nie dopuszcza si , aby w pod u by y koleiny lub inne zag bienia mog ce powodowa  zwi kszone zaleganie wody, co jest szczególnie 
wa ne w wypadku pozostawienia istniej cych szczelnych warstw asfaltowych. 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod a powinna by  w ocenie wizualnej 
chropowata. 
Je eli pod e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Pod e powinno by   skropione lepiszczem.  Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.  Skropienie lepiszczem powinno by  wykonane w ilo ci podanej w 
SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 
Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  
skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  
ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  z ruchu 
publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 
W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pod e powinno by  skropione prze uk adaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, 
w zale no ci od ilo ci emulsji asfaltowej: 
- 8h w wypadku zastosowania wi cej ni  1,0 kg/m2, 
- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce. 
 
5.6.  Po czenie mi dzywarstwowe 
Przed roz eniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, odpowiednio przygotowane pod e, w celu zapewnienia odpowiedniego 
po czenia mi dzy warstwowego, nale y skropi  kationow  emulsj  asfaltow , w ilo ciach zgodnych z SST D.04.03.01. 
Powierzchnie czo owe kraw ników,  wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte uszczelniaj  ta  samoprzylepn  na bazie 
polimeroasfaltu grubo ci min. 8 mm lub tiksotropow  mas  asfaltow . Wybrane rozwi zanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
5.7.  Warunki przyst pienia do robót 
Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. 
Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na pod u tworzy si  zamkni ty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 19. 
 

Tablica 19.  Minimalna temperatura w ci gu doby podczas wykonania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót przed przyst pieniem do robót w czasie robót 
Warstwa cieralna o grubo ci > 3 cm +5 >+5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 >+10 

Warstwa wi ca +5 >+5 
Warstwa podbudowy +5 >+5 
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Temperatura powietrza powinna by  mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania 
w okresach równomiernie roz onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w 
wypadku stosowania ogrzewania pod a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz dzenia mikrofalowe). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudowania nale y 
indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
5.8.  Zarób próbny 
Wykonawca   przed   przyst pieniem   do   produkcji   mieszanki   mineralno-asfaltowej   jest   zobowi zany   do przeprowadzenia w 
obecno ci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
W pierwszej kolejno ci nale y wykona  próbny zarób na sucho, tj. bez udzia u asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodno ci 
sk adu granulometrycznego z projektowan  krzyw  uziarnienia. Próbk  mieszanki mineralnej nale y pobra  po opró nieniu zawarto ci 
mieszalnika. 
Po sprawdzeniu sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale y wykona  pe ny zarób próbny z udzia em asfaltu, w ilo ci 
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . 
Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego powinny by  zawarte w granicach 
podanych w punkcie 6.3. 
 
5.9.  Odcinek próbny 
Na co najmniej 3 dni przed rozpocz ciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si  wykonanie odcinka próbnego. Ka dorazowo odcinek 
próbny nale y wykona : 
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- przy zmianie wytwórni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 
- w wypadku zaistnienia w tpliwo ci co do jako ci produkowanej mieszanki. 
Celem wykonania odcinka próbnego jest: 
- stwierdzenie czy u yty sprz t jest w ciwy, 
- okre lenie grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do 
        uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
- okre lenie potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek 
próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania 
warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wyników bada  i prób z odcinka próbnego warstwy. 
Odcinek próbny stanowi fragment podbudowy pe nej grubo ci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szeroko ci zgodnej z u ywanym 
do wbudowania warstwy sprz tem, d ugo ci 60 do 100m. 
Z ka dego odcinka próbnego, z ró nych miejsc, pobiera si  materia , na co najmniej 2 próbki, na bazie których przeprowadza si  badania 
sk adu oraz w ciwo ci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku w tpliwo ci, co do prawid owo ci przeprowadzonych bada , 
Inspektor Nadzoru mo e za da  bada  uzupe niaj cych lub zleci  je do innego laboratorium. Zwi kszenie ilo ci bada  nie mo e ro ci  

da  Wykonawcy o dodatkow  zap at . 
Do ceny zgodno ci z recept  w ciwo ci próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka próbnego 
nale y przyj  nast puj ce kryteria w zakresie dopuszczalnych odchy ek dla warto ci redniej: 
- zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego         ± 0,3 %, 
- zawarto  kruszywa < 0,063mm: 

mieszanki gruboziarniste         ± 2 %, 
mieszanki drobnoziarniste ( z wy czeniem PA i MA)       ± 1 %, 

- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego  ± 2 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito 2mm      ± 3 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego ± 4 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D 

mieszanki gruboziarniste        ± 5 % 
mieszanki drobnoziarniste        ± 4 %. 

 
5.10.  Wbudowywanie i zag szczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
5.10.1. Wbudowywanie 
Mieszank  mineralno- asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.5 i 5.6. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych zgodnie z punktem 5.7. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego sterowania grubo ci 
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Mieszanki mineralno-asfaltowe mo na rozk ada  maszyn  drogow  z podwójnym zestawem rozk adaj cym do rozk adania dwóch warstw 
technologicznych w jednej  operacji.  W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
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Do warstwy podbudowy dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania mi dzy 
sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (min.: typ, rodzaj sk adników, w ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem dopuszczalnych 
ró nic ich sk adu: 
zawarto  lepiszcza: 0,3%(m/m), 
zawarto  kruszywa drobnego: 3,0%(m/m), 
zawarto  wype niacza: l,0%(m/m). 
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywa  jednakow  jako , jak równie  mie  zgodne parametry zag szczania i 
uk adania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i odcinkami próbnymi. Mieszanki produkowane w ró nych wytwórniach, b  
wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespo owej pracy uk adarek. 
Nie dopuszcza si  równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie ró nych recept. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y, bezzw ocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ci y sposób podawa  do uk adarki i 
uk ada . Wielko ci dostaw mieszanki do uk adarki powinny by  tak regulowane, aby umo liwi  nieprzerwan  prac  uk adarki. Uk adarka 
powinna pracowa  w sposób ci y zawsze, gdy jest to mo liwe. Nale y stosowa  takie pr dko ci poruszania si  uk adarki i technik  jej 
pracy, które zapewniaj  jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asf altowej na ca ej szeroko ci uk adania, bez ci gnienia, rozrywania i 
segregacji materia u. 
Minimalna grubo  mieszanki uk adanej w ka dym przej ciu uk adarki powinna by  zgodna z minimalnymi wielko ciami podanymi w p 1.3. 
niniejszej SST.  

czne uk adanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si  jedynie w miejscach, gdzie praca uk adarki jest niemo liwa oraz w 
miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru., w nast puj cych przypadkach: 
uk adanie warstw podbudowy o nieregularnym kszta cie i zmiennej grubo ci, 
w miejscach, gdzie praca uk adarki jest niemo liwa, 
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

czne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r czne dodawanie i roz cielanie mieszanki na u onej nawierzchni 
dopuszcza si  jedynie w nast puj cych przypadkach: 
na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ( ciekach) i w azach, 
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

cznie u one warstwy powinny spe nia  wymagania okre lone w niniejszym punkcie 5, z wyj tkiem wymaga  odnosz cych si  do 
uk adarek. 
Do uszczelniania po cze  technologicznych nale y stosowa  emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materia y 
termoplastyczne (ta my, pasty itp.) wed ug norm lub aprobat technicznych. 
Do uszczelniania kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wed ug PN-EN  12591, asfalt modyfikowany polimerami wed ug PN-EN  14023  
„metod  na  gor co",  albo  inne lepiszcza wed ug norm lub  aprobat technicznych. 

ród po cze  technologicznych wyró nia si : 
cza pod ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie), 

spoiny (po czenia ró nych materia ów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w 
nawierzchni lub j  ograniczaj cymi). 
Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne. 

cza pod nego nie mo na umiejscawia  w ladach kó . Nale y unika  umiejscawiania z czy w obszarze poziomego oznakowania 
jezdni. 

cza pod ne mi dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku 
poprzecznym do osi jezdni. 

cza poprzeczne mi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie, 
o co najmniej 2 m w kierunku pod nym do osi jezdni. 
 
 
5.10.1.1. Technologia rozk adania „gor ce przy gor cym " 
Do metody tej s  u ywane rozk adarki pracuj ce obok siebie. Wydajno ci wst pnego zag szczania sto ami rozk adarek musz  by  do 
siebie dopasowane. Przyj ta technologia robót ma zapewni  prawid owe i szczelne po czenie uk adanych pasów warstwy technologicznej. 
Zazwyczaj warunek ten zapewnia si  przez zminimalizowanie odleg ci mi dzy rozk adarkami tak, aby odleg  mi dzy uk adanymi 
pasami nie by a wi ksza ni  d ugo  rozk adarki oraz druga w kolejno ci rozk adark  nadk ada a mieszank  na pierwszy pas. 
 
5.10.1.2. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym" 
Wcze niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie  wyprofilowan  kraw , równomiernie zag szczon , bez p kni . 
Kraw  ta nie mo e by  pionowa, lecz powinna by  sko na. Najcz ciej takie przygotowanie kraw dzi polega na odci ciu w skiego pasa 
wzd  kraw dzi ciep ej warstwy. 
5.10.1.3. Zako czenie dzia ki roboczej 
Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w uk adaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura 
mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza dopuszczaln  granic . W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z 
mieszanek wa owanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nale y poprzedzi  usuni ciem u onego wcze niej pasa o d ugo ci do 3 m.  
Nale y usun  fragment pasa na ca ej jego grubo ci. Na tak powsta  kraw  nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz wed ug 
punktu 5.10.1, w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi. 
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5.10.2. Zag szczanie 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y uk ada  i zag szcza  warstwami umo liwiaj cymi uzyskanie wymaganej grubo ci, rz dnej 
powierzchni oraz spe nienie wymaga  w zakresie równo ci i zag szczenia. 
Zag szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nale y rozpocz  niezw ocznie, gdy nie zag szczony materia  b dzie móg  by  zag szczany 
walcami bez powodowania przemieszcze  warstwy lub sp ka  powierzchniowych. 
Zag szczanie nale y zako czy  zanim temperatura spadnie poni ej minimalnej temperatury wa owania okre lonej w odpowiednich 
cz ciach niniejszej SST. Wa owanie nale y kontynuowa  do czasu znikni cia z powierzchni warstwy wszystkich ladów po walcach. Nie 
dopuszcza si  powierzchniowego atania zawa owanej warstwy. 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale y 
stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
Wykonawca powinien oceni  prac  walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przy wykonywaniu odcinka próbnego, co 
umo liwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe nale y zag szcza  w kierunku równoleg ym do osi drogi, a ko a nap dzane powinny znajdowa  si  bli ej 
uk adarki. Wa owanie nale y rozpocz  od spoin i prowadzi  od ni ej po onej do wy ej po onej kraw dzi. lady kolejnych przej  walca 
powinny zachodzi  na siebie na szeroko  co najmniej po owy szeroko ci tylnego ko a. 
Walce powinny pracowa  z pr dko ci  nie wi ksz  ni  5 km/godz. Nie dopuszcza si  postoju walca na nie zag szczonej w pe ni 
nawierzchni.  
Nale y równie  zastosowa rodki zapobiegaj ce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem nap dowym, smarami, benzyn  i innymi 
substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kó  walców, mo na je zwil  wod . 
Nale y stosowa  tylko takie ilo ci wody, które s  wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kó , przy czym zaleca si  
stosowanie rozpylania wody (mgie ki wodnej). Na cz ciowo wyko czonej nawierzchni nie mog  tworzy  si  ka e wody. 
 
5.10.2.1. Spoiny 
Spoiny wykonuje si  z materia ów termoplastycznych (ta my, pasty itp.), zgodnych z punktem 5.10.1. Grubo  materia u termoplastycznego 
do spoiny powinna wynosi : 
nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 
 
5.10.2.2. Kraw dzie 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wa owanej bez urz dze  ograniczaj cych j  (np. kraw ników) kraw dziom nale y nada  
spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2:1, a za pomoc  odpowiednich rodków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym 
elementów wyka czaj cych) wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  równomiernie na ca ej d ugo ci. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kraw  po on  wy ej, a w strefie zmiany 
przechy ki - obie kraw dzie.  
W tym celu boczn  powierzchni  kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno by  naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej po ona kraw  (z wyj tkiem strefy zmiany przechy ki) powinna 
pozosta  nieuszczelniona. 
Kraw  kolejnych warstw mo e by  uszczelniona jednocze nie, je eli kolejne warstw uk adane s  bezpo rednio jedna po drugiej oraz 
je eli zabezpieczy si  kraw dzie przed zanieczyszczeniem. 
Je eli kraw  po ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj  powierzchni  odsadzki danej 
warstwy nale y równie  uszczelni  na szeroko ci, co najmniej 10 cm. 
W wypadku nak adania warstwy na nawierzchni  przeznaczon  do ruchu nale y odpowiedni ukszta towa  kraw  nak adanej warstwy, 

cz cej j  z ni sz  warstw , aby z agodzi  wjazd z ni szej warstwy na wy sz . 
W tym celu nale y: 
 usun  (sfrezowa ) klin ni szej warstwy; na g boko  od 0 do grubo ci nak adanej warstwy oraz na 
   d ugo ci równej, co najmniej 125 krotno ci grubo ci nak adanej warstwy, 
 przygotowa  pod e i po czenia, 
-  u  nak adan  warstw  o sta ej grubo ci. 
 
5.11.  Utrzymanie wykonanej warstwy 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale y utrzymywa  w czysto ci. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje si  u enie 
nast pnej warstwy, dopuszcza si  jedynie ruch pojazdów i maszyn pracuj cych przy uk adaniu i zag szczaniu nast pnej warstwy. 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podj  starania w celu jej oczyszczenia, a je eli 
oka e si  to niemo liwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyzj  o rozbiórce warstwy. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  W ciwo ci warstw i nawierzchni 
6.2.1. Grubo  warstwy i zag szczenie 

ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 20. 
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Tablica 20. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni 

Warstwa i sposób 
projektowania 

Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Projektowana grubo  
warstwy technologicznej [cm] 

Wska nik 
zag szczenia [%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

AC 16 P, KR1÷KR4 5,0÷14,0  98 4,0÷10,0 
AC 22 P, KR1÷KR4 7,0÷14,0  98 4,0÷10,0 
AC 16 P, KR5÷KR6 5,0÷14,0  98 5,0÷10,0 

Podbudowa, 
projektowanie 
empiryczne 

AC 22 P, KR5÷KR6 7,0÷14,0  98 5,0÷10,0 
 
6.2.2. Równo  
Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równo ci pod nej warstwy 
podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody 
równowa nej u yciu aty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej, ni  co 10 m. 
Wymagana równo  pod na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 
publiczne i podano j  w tablicy 20a. 

Tablica 20a. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci pod nej warstwy podbudowy 
                                      wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej [mm] 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i 
wy czania  11 

A, S, GP 
Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  13 

G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 
postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza  13 

 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y  stosowa  metod  z 
wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do 
osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lana w rozporz dzeniu 
dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i podano j  w tablicy 20b. 

Tablica 20b. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy podbudowy 
                                      wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej  [mm] 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i 
wy czania  11 

A, S, GP 
Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  13 

G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 
postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza  18 

 
6.3.  Dopuszczalne odchy ki 
 
Dopuszczalne odchy ki sk adników mma dla ka dej pobranej próbki: 
- Ziarna pozostaj ce na sicie o oczkach # 2mm ± 4,0% 
- Ziarna przechodz ce przez sito: # 0,063mm ± 2,0% 
- Zawarto  asfaltu: ± 0,3% 
 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e wykroczy  poza warto ci  dopuszczalne 
podane w pkt. 5.3. o wi cej ni  2% (v/v), a zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nie mo e wykroczy  poza warto ci podane w tablicy 
20. 
 
Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  wi kszy b  równy 98%. 
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Grubo  wykonywanej warstwy nie mo e odbiega  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  ± 10%, a grubo  ca ego pakietu warstw 
asfaltowych nie mo e by  mniejsza od grubo ci projektowanej o wi cej ni  1 cm. 
 
6.4.  Badania laboratoryjne 
Badania dziel  si  na: 
badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru). 
Badania kontrolne dziel  si  na: 
dodatkowe, 
arbitra owe. 
Je eli to konieczne, badania obejmuj : 
pobranie próbek, 
zapakowanie próbek do wysy ki, 
transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdanie z bada . 
Na danie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wype niacz, lepiszcze itd.) 
nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a Inspektor Nadzoru b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. Strony kontraktu 
potwierdzaj  uznanie próbek na pi mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada  kontrolnych próbki te s  do 
oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.4.1. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki 
nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie 
usun . 
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  Inspektorowi Nadzoru na jego danie. 
Inspektor Nadzoru mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  Inspektor Nadzoru mo e 
przeprowadzi  badania kontrolne wed ug p. 6.4.2. 
Zakres bada  wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna posypki, 
- wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanych warstw, 
- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 
- pomiar równo ci poszczególnych warstw asfaltowych, 
- dokumentacja dzia  podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich w ciwo ci 
    przeciw po lizgowych, 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
-  ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
-  ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych, 
- badanie zag szczenia, 
- zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie, 
- sk ad (zawarto  asfaltu, uziarnienie) wbudowywanej mieszanki. 
 
6.4.2. Badania kontrolne 
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem 
bada  na miejscu budowy zajmuje si  Inspektor Nadzoru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Wykonawca mo e pobiera  i pakowa  do wysy ki próbki do bada  kontrolnych. Do wys ania próbek i przeprowadzenia bada  kontrolnych 
jest upowa niony tylko  Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej 
placówki. 
Wykaz i zakres bada  kontrolnych podano poni ej. 
Kruszywa: 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  mniejsza ni : 
-  wype niacz                                               2 kg, 
-  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
-  kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15kg. 
Lepiszcze: 
Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj  si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  
badaniom. 



D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
125 

Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli zewn trzny wygl d  (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  
obawy. 
Materia y do uszczelniania po cze : 
Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki  rednie  sk adaj ce si  z 3  próbek cz ciowych po 6 kg. Z tego jedn  
próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. 
Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, zanieczyszczenia) mo e 
budzi  obawy. 
Mieszanka mineralno-asfaltów a i wykonana warstwa: 
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 21. 
Nie zaleca si  wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zw aszcza ochronnej) na obiektach mostowych. 
Do oceny poprawno ci zag szczenia w takim wypadku mo e pos  ocena zag szczenia warstwy na dojazdach do obiektu. 
W badaniach kontrolnych mo na zastosowa  wspólne ustalenia dotycz ce rozlicze  podane w p. 8.2. 
 

Tablica 21.  Rodzaj i zakres bada  kontrolnych 
 

Warstwa Typ mieszanki 
Rodzaj bada  

P W AC S, SMA, BBTM 
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b)    
1.1. Uziarnienie + + + 
1.2. Zawarto  lepiszcza + + + 
1.3. G sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki + + + 
1.4. Zag bienie trzpienia (w cznie z przyrostem po   
       kolejnych 30 minutach badania) - - - 

2. Warstwa asfaltowa    
2.1. Wska nik zag szczenia a) + + + 
2.2. Spadki poprzeczne + + + 
2.3. Równo  + + + 
2.4. Grubo  lub ilo  materia u + + + 
+2.5. Zawarto  wolnych przestrzeni a) + + + 
2.6. W ciwo ci przeciwpo lizgowe - - + 
2.7. Szczepno  mi dzywarstwowa (metoda Leutnera) 0,7MPa 0,7Mpa - 
a)      do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6000m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek  
        mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)  
b)      w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  
 
 
6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma 
prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego 
odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
 
6.4.4. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony Inspektora Nadzoru lub 
Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada  kontrolnych. 
Koszty bada  arbitra owych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika zag szczenia nale y z  w 
ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudowy bitumicznej, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i 
pomiarami w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór i reklamacja robót 
Podzia  odbiorów 
Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów dziel  si  w zale no ci od charakteru robót na: 
odbiory robót ulegaj cych zakryciu, polegaj ce na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót które w dalszym procesie realizacji 
obiektu ulegaj  zakryciu; odbiory cz ciowe, polegaj ce na ocenie ilo ci, jako ci i warto ci pieni nej wykonywanych robó obj tych 
odbiorem cz ciowym.  Przedmiotem odbioru cz ciowego mog  by  wy cznie elementy wyszczególnione w tabeli elementów scalonych 
dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmuj ce ca  drog  lub jej cz ; odbiory ko cowe, polegaj ce na ostatecznej ocenie ilo ci, 
jako ci i warto ci pieni nej wykonanych robót. 
    Przedmiotem odbioru ko cowego mo e by  tylko ca kowicie zrealizowana droga. 
Ocena cz ci wykonanych prac, pozwalaj ca na podj cie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest uwa ana za odbiór. 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbioru cz ciowego lub ko cowego robót nale y przed  odbieraj cemu nast puj ce dokumenty: 
dokumentacj  projektow , 
-  recepty mieszanek i ustalenia technologiczne 
ksi gi obmiaru robót i dziennik budowy, 
wyniki bada  kontrolnych i oznacze  laboratoryjnych, 
sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w  stosunku do zatwierdzonej 
    dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotycz ce 
    warunków realizacji, termin rozpocz cia i zako czenia robót), 
inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbieraj cego, 
dokumentacj  powykonawcz  dla autostrad i dróg ekspresowych, 
-   kosztorys wykonawczy sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami 
    zamawiaj cego 
Dokonuj cy odbioru robót ocenia ich jako  i ilo  na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów oraz po wnikliwej 
ocenie wizualnej wykonanych robót. 
Je eli wed ug oceny odbieraj cego, wykonane roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego lub 
zakresu robót nie s  gotowe do odbioru, odbieraj cy w porozumieniu z wykonawc  wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym 
dokumentem dokonania odbioru jest protokó . 
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupe niaj ce powinny zosta  spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany 
dotycz ce rodzaju, ilo ci i technologii mog  zosta  uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbieraj cego. 
 
8.2.1.  Odst pstwo od wymaga  
Je eli podczas odbioru zostan  stwierdzone wypadki przekroczenia warto ci dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz ni ej, to 
ka dy taki wypadek jest uznawany za wad . Mog  mie  równie  miejsce inne wady, które nie s  opisane w niniejszych wymaganiach 
technicznych. 
 
8.2.2.  Potr cenia i post powanie z wadami 
Korzystaj c z przys uguj cych mu praw, Inspektor Nadzoru mo e w razie niedotrzymania warto ci dopuszczalnych: 
- grubo ci warstwy, 
- ilo ci zu ytego materia u, 
- sk adu mieszanki mineralnej, 
- zawarto ci lepiszcza, 
- wska nika zag szczenia, 
- równo ci, 
dokona  potr ce  wed ug zamieszczonych dalej wzorów, o ile wykonawca wyrazi na to pisemn  zgod . Je eli Wykonawca nie wyrazi na to 
zgody, to jest zobowi zany usun  wady. 
Je eli wada wynikaj ca z przekroczenia warto ci dopuszczalnej pojawi si  przed terminem przedawnienia si  reklamacji, to Inspektor 
Nadzoru mo e da  usuni cia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potr conej z powodu wady, je eli wada zostanie usuni ta w ramach jego zobowi za  
gwarancyjnych. W wypadku rozwi za  tymczasowych potr cenie nale y uzgodni  w osobnych umowach.  
 
8.2.2.1. Grubo  warstwy i ilo  zu ytego materia u 
Uzgodnione grubo ci warstw lub ilo ci materia ów na okre lon  powierzchni  mog  by  zani one o nie wi cej ni  warto ci dopuszczalne 
podane w pkt. 6.3. 
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Okre laj c ilo  materia ów na dan  powierzchni  oraz redni  grubo  warstwy, za podstaw  nale y przyj  ca y odcinek budowy. 
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi  podczas kontroli ilo ciowej odcinki cz ciowe. Odcinki cz ciowe powinny odpowiada , co najmniej 
wydajno ci dziennej. Wymagania dotycz ce minimalnej ilo ci materia u przypadaj cego na warstw  mieszanki o grubo ci 1 cm podaje 
tablica 22. 
Za grubo  warstw przyjmuje si  arytmetyczn redni  wszystkich jednostkowych warto ci grubo ci dla danej warstwy na ca ym odcinku 
budowy. 
 

Tablica 22.  Minimalne ilo ci materia ów przypadaj ce na 1m2 nawierzchni o grubo ci 1cm. 

Typ i wymiar mieszanki Minimalna ilo  materia u na 1m2 nawierzchni o grubo ci 1 cm w zale no ci od 
kategorii ruchu, [kg] 

 
 

 
AC 22 do warstwy podbudowy 

KR5÷KR6 23,1 

AC 16 do warstwy podbudowy 
KR1÷KR2 25 

 
8.2.2.2. Sk ad mieszanki mineralnej 
Sk ad mieszanki mineralnej ocenia si  na podstawie bada  ekstrakcji, a nast pnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 
próbki. W wypadku w tpliwym dokonuje si  badania z dwóch pozosta ych cz ci próbki.  
W takim wypadku rednie warto ci sk adu oblicza si  z dwóch najmniej ró ni cych si  wyników. Dopuszczalne odchy ki podaje tablica 23.  
Ocenianymi parametrami s : 
zawarto  ziaren mniejszych od 0,063 mm, 
-  zawarto  ziaren wi kszych od 2 mm. 
 

Tabela 23.  Dopuszczalne odchy ki sk adu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie 

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchy ek [% bezwzgl dne] 
 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
wa owane Podzia  wg klas drogi 

 
 

A,S GP,G Z 
Zawarto  ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4,0 
Zawarto  ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0 

 
8.2.2.3. Zawarto  lepiszcza 
Zawarto  lepiszcza w ka dej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce pobranej wyj tkowo z 
zag szczonej warstwy nie mo e odbiega  od wymaganej warto ci o wi cej ni  tolerancje podane w tablicy 24. Te same warto ci tolerancji 
dotycz  obliczonej redniej arytmetycznej zawarto ci asfaltu z danego odcinka budowy. 
Zawarto  lepiszcza nale y oznacza  wed ug PN-EN 12697-1. 
 
 
 

Tablica 24.  Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
                             wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Liczba wyników bada  Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20 

AC do warstwy cieralnej ±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 
AC do warstw wi cej i 
podbudowy oraz SMA, 

MA, PA, BBTM 
±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,35 ±0,30 ±0,25 

 
 
8.2.2.4.  Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni 
Wska nik zag szczenia gotowych warstw asfaltowych i ka dej próbki pobranej z zag szczonej nawierzchni nie mo e by  mniejszy od 
warto ci podanych w tablicy 20, która okre la równie  wymagan  zawarto  wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z 
poszczególnych mieszanek mineralno-asfaltowych. 
 
 
 
 
8.2.2.5.  Równo  
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Je eli nierówno  pod na lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metod  
równowa , jest wi ksza od ustalonej warto ci dopuszczalnej, Zamawiaj cy nalicza potr cenia za wady trwa e. Nierówno  ustala si  dla 
ka dego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinków warstwy nawierzchni. 
 
8.2.3. Obliczenie kwoty potr ce  
Je eli Inspektor Nadzoru wprowadzi potr cenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad ilo ciowych, grubo ci, sk adu mieszanki 
mineralnej, zawarto ci lepiszcza, wska nika zag szczenia, równo ci lub w ciwo ci przeciwpo lizgowych, to ich wysoko  jest obliczana 
na podstawie wzorów podanych poni ej. Potr cenia naliczane s  dla wad wi kszych ni  dopuszczalna tolerancja wykonania. 
Je eli w jednej inwestycji zostanie wykryta wi ksza ilo  wad, z powodu których powinny by  dokonane potr cenia zgodnie z odpowiednimi 
punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potr cenia te nale y zsumowa . Ogólna kwota wszystkich potr ce  jest ograniczona do 70% ceny 
ogólnej danej pozycji w odniesieniu do przyporz dkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej. 
 
8.2.3.1.  Niew ciwa grubo  warstwy 
Potr cenie jest obliczane zarówno na podstawie redniej warto ci wszystkich warto ci jednostkowych, jak i na podstawie sumy potr ce  
cz ciowych. Kwot  potr cenia stanowi wy sza warto . 
Je eli rzeczywista grubo  warstwy (warto rednia) jest mniejsza od grubo ci zapisanej w kontrakcie o wi cej ni  warto  dopuszczalna 
podana w pkt. 6.3, to niezale nie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potr cenie jest 
obliczane wed ug nast puj cego wzoru: 
 
Agw = ( Pgw/100) x 3,75 x K x F     lub     Agw = A’ x (K x F/100),         (1) 
 
w którym:  
Agw - potr cenie, [PLN]; 
Pgw - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej 10% lub 15% grubo ci okre lonej w kontrakcie, 
         [%]; 
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]; 
F - powierzchnia obj ta sprawdzeniem, [m2]. 
Je eli jednostkowe warto ci grubo ci s  ni sze od warto ci okre lonych w kontrakcie o wi cej ni  dana warto  dopuszczalna podana w 
tablicy 28, to potr cenia cz ciowe dla danych powierzchni s  obliczane wed ug wzoru (1). W miejsce warto ci dopuszczalnej 10% lub 15% 
dla warto ci redniej, nale y wstawi  warto  dopuszczaln  10%, 15% lub 25% dla warto ci jednostkowych. 
Przy obliczaniu warto ci jednostkowych oraz rednich, dla grubo ci w ramach oblicze  wysoko ci potr ce  w punktach pomiarowych 
wielowarstwowych struktur bez ogranicze , s  uwzgl dniane warstwy po one wy ej jako kompensacja wyst puj cego niedoboru 
grubo ci. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 25, przedstawiono warto  parametru A' = Pgw x 3,75 [%] w zale no ci 
od warto ci Pgw. 
 
 
 
8.2.3.2.  Niew ciwa ilo  zu ytego materia u 
Je eli rzeczywista ilo  materia u jest mniejsza od ilo ci zapisanej w kontrakcie o wi cej ni  warto  dopuszczalna podana w pkt. 6.3, to 
niezale nie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3), potr cenie jest obliczane wed ug wzoru (1). 
 

Parametr Pgw [%] 

 
 

Rys. 1    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A'  
 
 

Tablica 25.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 

Pgw [%] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0 5,5 6 6,5 7 

A’ [%] 1,875 3,75 5,625 7,5 9,375 11,25 13,125 15, 16,875 18,75 20,625 22,5 24,375 26,25 

Pgw [%] 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 
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A' [%] 28,125 30 31,875 33,75 35,62
5 

37,5 39,375 41,25 43,125 45 46,875 48,75 50,625 52,5 
 
8.2.3.3.  Niew ciwy sk ad mieszanki mineralnej 
Potr cenia oblicza si  wed ug wzorów (2) i (3) dla wszystkich badanych parametrów, proporcjonalnie do warto ci charakteryzuj cej 
poszczególne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez ka  z próbek: 
- potr cenia za niew ciw  ilo  ziaren mniejszych od 0,063mm 
 
Aw = pw x  K x F          (2) 
 
- potr cenia za niew ciw  ilo  ziaren wi kszych od 2,0 mm 
 
Az = pz x K x F          (3) 
 
W których: 
Aw i Az - potr cenie, [PLN] 
pw i pz - wspó czynniki podane w tablicach 26 i 27; 
K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]  
F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez próbk  lub pomiar, [m2] 
Je eli odchy ki przekraczaj  maksymalne warto ci dopuszczalne, to dany odcinek nale y wy czy  z odbioru do czasu wykonania robót 
niezb dnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za zgod  stron, odbiór cz ciowy. 
 

Tablica 26.  Wspó czynnik pw do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziaren mniejszych od 0,063 mm 
                         w mieszance mineralno- asfaltowej 

Wspó czynnik pw [-] 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Podzia  wg klasy drogi 
Odchylenie od recepty 

[%] 
A, S GP, G Z, L, D 

2,1 0,0020 0,0015 0,0010 
2,2 0,005 0,003 0,002 
2,3 0,010 0,006 0,004 
2,4 0,016 0,010 0,006 
2,5 0,052 0,014 0,008 
2,6 0,037 0,019 0,011 
2,7 0,048 0,025 0,015 
2,8 0,064 0,033 0,019 
2,9 0,081 0,041 0,023 
3,0 0,101 0,049 0,028 
3,1 - 0,059 0,033 
3,2 - 0,068 0,039 
3,3 - 0,079 0,045 
3,4 - 0,090 0,059 
3,5 - 0,101 0,066 
3,6 - - 0,075 
3,7 - - 0,083 
3,8 - - 0,092 
3,9 - - 0,101 
4,0 - - - 
4,1 - - - 
4,2 - - - 
4,3 - - - 
4,4 - - - 
4,5 - - - 

 
Tablica 27.  Wspó czynnik pz do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziaren wi kszych od 2,0 mm  

                             w mieszance mineralno- asfaltowej  
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Wspó czynnik pz [-] 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Podzia  wg klasy drogi 
Odchylenie od recepty [%] 

A, S GP, G Z,L,D 
6 - - - 
7 0,002 0,001 0,001 
8 0,008 0,004 0,003 
9 0,019 0,010 0,007 

10 0,050 0,018 0,012 
11 - 0,032 0,021 
12 - 0,050 0,028 
13 - - 0,039 
14 - - 0,050 

 
 
8.2.3.4. Niew ciwa zawarto  lepiszcza 
Je eli rzeczywista zawarto  lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawarto ci deklarowanej o wi cej ni  
wynosi warto  tolerancji podana w pkt 6.3, to potr cenie nale y obliczy  wed ug wzorów (4) i (5). Je eli jest za ma a zawarto  lepiszcza 
dla pojedynczego wyniku bada  i dla warto ci rednich z 2÷4 próbek to: 
- dla p1  0,3% niedobór lepiszcza oblicza si  wed ug wzoru: 
 
Al = (pl/100) x 30 x K x F,          (4) 
 
> 0,3 % niedobór lepiszcza oblicza si  wed ug wzoru: 
 
Al = [(pl x 130 – 30)/100] x K x F          (5) 
 
w których: 
Al - potr cenie, [PLN]; 
pl  - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej i tolerancji podanej w pkt 6.3, na podstawie zawarto ci podanej przy badaniach 
kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobór poni ej warto ci dopuszczalnej, [%]; 
K  - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];  
F  - powierzchnia obj ta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilo  materia u, [t]. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorami (4) i (5) warto  parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tablicy 28. 
 

Tablica 28.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A' [%] je eli pl  0,3 to A' = pl x 30; 
                                je eli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30 

pl [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
A' [%] 3 6 9 22 35 48 61 74 

 

 
 

Rys. 2    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' [%] je eli pl  0,3 to A' = pl x 30; 
                                je eli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30 
 
Je eli jest za ma a zawarto  lepiszcza dla warto ci rednich z pi ciu i wi cej prób, to wzór na obliczenie potr cenia przybiera posta : 
 
Al. = (pl/100) x 100 x K x F          (6) 
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W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 29 przedstawiono warto  parametru A' = pl xl00. 

 
 
 

Rys. 3    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' 
 

Tablica 29.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 

pl [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
A' [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 

 
Potr cenie mo na obliczy  zarówno na podstawie warto ci redniej z wszystkich warto ci jednostkowych, jak i na podstawie sumy potr ce  
cz ciowych dokonanych na podstawie warto ci dla pojedynczego wyniku bada . Wy sza warto  jest warto ci  potr cenia. 
 
8.2.3.5. Niew ciwe zag szczenie warstwy 
Je eli wska nik zag szczenia jest ni szy od warto ci dopuszczalnej podanej w tablicy 20, to potr cenie nale y oblicza  zgodnie z wzorem 
(7): 
 
Ag = (pg2/100) x 3 x K x F          (7) 
 
w którym: 
Ag  - potr cenie, [PLN]; 
pg  - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej w stosunku do danego wska nika zag szczenia, 
         [%]; 
K  - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t]; 
F  - powierzchnia obj ta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo  materia u [t]. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (7) warto  parametru A'= pg 2 x 3 przedstawiono na rys. 4 i w tablicy 30. 
 

 
 

Rys. 4    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' 
 
 
 

Tablica 30.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 

pg [%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
A' [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48 

 
Przyk ad: 
asfaltowa warstwa cieralna z SMA 
K= 100 PLN/m2 
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F = 6000 m2 
wymagany wska nik zag szczenia 97 %  
uzyskany wska nik zag szczenia 96 %  
niedobór pg = (97-96) % = 1%  
A' = 12 x 3 = 3 %  
Zatem potr cenie wynosi: Ag = (3 : 100) x 100 [PLN/m2] x 6000 [m2] = 18000 PLN 
 
8.2.3.6. Niew ciwa równo  
Potr cenie za nierówno ci mierzone metod aty i klina jest obliczane wed ug wzoru:  
Ar =  Pr2 x ( 0,0015 x K x Fr ) 
w którym: 
Ar - potr cenie, [PLN]; 
Pr - zmierzona nierówno  w mm powy ej ustalonej warto ci dopuszczalnej; 
Fr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na d ugo ci 100 m. 
W wypadku, gdy  Pr2 b dzie wi ksza od 130 Wykonawca jest zobowi zany, do usuni cia wady w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym 
 
8.3.  Reklamacje 
W ocenie przed up ywem terminu gwarancyjnego pod uwag  brane jest zu ycie nawierzchni, z uwzgl dnieniem kategorii ruchu i klasy drogi. 
Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, je eli zosta y one wykonane jako nowe, jako pe na przebudowa 
istniej cej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgl dniaj cym wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji 
projektowej. 
W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie cz ciowego odbioru robót okres gwarancyjny 
odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wyd a si  o 1 rok. 
 
8.4.  Obmiary i rozliczenia 
W opisie wymaga  nale y okre li , czy rozliczenie ma by  przeprowadzone wed ug grubo ci warstwy, czy wed ug ilo ci materia ów 
zu ytych na dan  powierzchni . W wypadku powierzchni mniejszych ni        6000 m2 nale y wymaga  rozliczenia wed ug grubo ci. Je eli 
wymagane jest rozliczenie wed ug grubo ci, to nale y poda  metod  pomiaru. 
Poszczególne warstwy nale y rozliczy  zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 
Zap ata za dodatkowe szeroko ci, d ugo ci, grubo ci i ilo ci materia ów, wykraczaj ce poza postanowienia poni szych punktów, przys uguje 
tylko wtedy, gdy ich wykonanie zosta o zlecone na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w por  zg osi  odpowiedni 
wniosek, je eli konieczno  wykonania dodatkowych ilo ci pojawi si  bez jego winy. 
Próbki pobrane do rozliczenia nale y na danie przekaza  Inspektorowi Nadzoru.  
 
8.4.1. Szeroko  
Szeroko  wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej uko nej kraw dzi do rodka linii skosu o za onym 
pochyleniu 2:1. 

8.4.2. Grubo  
Pojedynczy pomiar grubo ci nale y wykonywa  w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na wykonanej powierzchni. 
Odleg  wzd na profili pomiarowych powinna wynosi  50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych mo e zosta  ona zwi kszona 
do 200 m. Minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi jednak 20. 
Liczba punktów pomiarowych warstw asfaltowych krótszych odcinków lub ulic miejskich mo e zosta  zredukowana. 
Przy pomiarze grubo ci poprzez pomiar odleg ci od sznura lub niwelacj , dla ka dego mierzonego profilu nale y zmierzy  po trzy punkty 
na osi jezdni oraz w obydwu zewn trznych punktach 1/3 po owy jezdni (dla jezdni o szeroko ci 7,50 m odleg  od osi jezdni wynosi 2,50 
m). 
Przy pomiarze grubo ci za pomoc  grubo ciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla ka dego profilu nale y sprawdza  
tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na rodku i z lewej strony osi jezdni. 
 
8.5.  Rozliczenie 
8.5.1. Rozliczenie wed ug grubo ci 
8.5.1.1. Sprawdzenie grubo ci 
Je eli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla ka dej warstwy nale y wykaza , czy grubo  rzeczywista jest zgodna z 
grubo ci  okre lon  w kontrakcie. 
Za grubo  przyjmuje si redni  arytmetyczn  z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na ca ym odcinku budowy. 
Wykazanie ilo ciowe nie jest wymagane. 
 
8.5.1.2. Grubo  dodatkowa 
Dodatkowe grubo ci poszczególnych warstw b  w pierwszej kolejno ci zaliczane jako wyrównanie niedoborów ni ej le cych warstw 
mineralno-asfaltowych. Pozosta a dodatkowa grubo  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem b dzie 
uwzgl dniona przy zap acie tylko w zakresie 5% grubo ci wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko 
jedna warstwa. Niedobory grubo ciowe poszczególnych warstw b  potr cane, chyba e zosta y skompensowane nadmiarami z warstw 
wy szych. 
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8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej 
Je eli przy rozliczeniu nale y uwzgl dni  nadmiar lub niedobór grubo ci warstw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie 
zmieniona w zale no ci od stosunku dodatkowej grubo ci podlegaj cej zap acie do grubo ci danej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
 
8.5.2. Rozliczenie wed ug ilo ci materia ów 
8.5.2.1. Wykazanie ilo ci zu ytych materia ów 
Je eli kontrakt przewiduje rozliczenie wed ug ilo ci materia ów zu ytych na jednostk  powierzchni [kg/m2], to dla ka dej warstwy nale y 
wykaza , na ile rzeczywista ilo  jest zgodna z ilo ci  okre lon  w kontrakcie. Jako podstaw  do obliczenia tej ilo ci dla ka dej warstwy 
nale y przyj  ilo  zu yt  na ca y odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo da  udokumentowania ilo ciowego dla odcinków 
cz ciowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiada , co najmniej wydajno ci dziennej. 
 
8.5.2.2. Ilo ci dodatkowe 
Dodatkowe grubo ci poszczególnych warstw b  w pierwszej kolejno ci zaliczane jako wyrównanie niedoborów ni ej le cych warstw z 
mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozosta a dodatkowa grubo  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem 

dzie uwzgl dniona przy zap acie tylko w zakresie 5% ilo ci wymaganej w kontrakcie.  
To samo dotyczy sytuacji, w której Wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory ilo ciowe poszczególnych warstw b  potr cane, 
chyba e zosta y skompensowane nadmiarami z warstw wy szych. 
 
8.5.2.3. Dostosowanie ceny 
Je eli przy rozliczeniu nale y uwzgl dni  nadmiar lub niedobór ilo ciowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona 
w zale no ci od stosunku dodatkowej ilo ci podlegaj cej zap acie do ilo ci danej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.  Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  zakup materia ów , koszty bada  i zarobu próbnego,  
-  opracowanie recepty na mieszank  mineralno-asfaltow ,  
-  dostarczenie materia ów podstawowych i pomocniczych, 
-  wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzon  recept  laboratoryjn , 
-  transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie emulsj  kationow  lub lepiszczem asfaltowym kraw dzi po cze , 
- wbudowanie mieszanki zgodnie z za on  grubo ci , szeroko ci  i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
- zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie spoin roboczych, 
- obci cie lub uformowanie kraw dzi i pokrycie gor cym lepiszczem,  
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych w ciwo ci materia ów, mieszanki i warstwy nawierzchni, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
1. Polskie normy powo ane w WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach 
publicznych, Warszawa 2010 
2. Polskie normy powo ane w WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe, Warszawa 2010 
3. Polskie normy powo ane w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
4. Polskie normy powo ane w WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
1. WT-1 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach publicznych, Warszawa 2010 
2  WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe, Warszawa 2010 
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 
4. WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
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10.4. Inne dokumenty 
1. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-04.08.05 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE 
 

1. WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonaniem wyrównania poprzecznego i pod nego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z 
zadaniem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452”. 
 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem wyrównania podbudowy 
kruszywami amanymi stabilizowanymi mechanicznie zgodnie  dokumentacj  projektow , 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubo ci uk adana na istniej cej warstwie w celu wyrównania jej nierówno ci w profilu 
poprzecznym i pod nym. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materia y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym 
       mechanicznie 

Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie nale y stosowa  materia y spe niaj ce wymagania okre lone w: 
SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2, 

2.3. Sk adowanie materia ów 

 Kruszywa u ywane do robót nale y sk adowa  w zasiekach materia owych na pod u utwardzonym, dobrze odwodnionym w 
warunkach zabezpieczaj cych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami. 
 Materia  w okresie sk adowania nie mo e ulec zanieczyszczeniu. 

3. Sprz t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 

 Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem amanym stabilizowanym mechanicznie Wykonawca powinien dysponowa  
sprz tem okre lonym w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materia ów 

 Transport kruszyw powinien spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego 
mechanicznie” pkt 4. 

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. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w SST D-04.04.02 „Podbudowa z 
kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 

5.3.  Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania kruszywem stabilizowanym mechanicznie 

 Przed przyst pieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zosta  oczyszczona z wszelkich 
zanieczyszcze , zgodnie z SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5. 
 Powierzchnia podbudowy t uczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyrównania powinna zosta  przed uk adaniem warstwy 
wyrównawczej zoskardowana na g boko  7 cm, co pozwoli na w ciwe zwi zanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniej  
podbudow . 
 Prace pomiarowe powinny  by  wykonane w sposób umo liwiaj cy wykonanie wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacj  
projektow . 
 Paliki lub szpilki do kontroli ukszta towania wyrównania podbudowy powinny by  wcze niej przygotowane, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc . 
 Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie linki do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 
m. 

 Po wytyczeniu wyrównania podbudowy nale y ustawi  wzd  istniej cej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y 
one ci le warstw  wyrównawcz  podbudowy w stanie niezag szczonym. Prowadnice winny by  ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy 
ich przesuwanie si  w czasie uk adania i zag szczania kruszywa. 

5.4. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny, zgodnie z zasadami okre lonymi w SST D-04.04.02 
„Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 

5.5. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa 

 Minimalna grubo  uk adanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie mo e by  po zag szczeniu 
mniejsza od najwi kszego wymiaru ziarna w kruszywie.  Warstw  wyrównawcz  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uk ada si  i 
zag szcza wed ug zasad okre lonych w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie”  

6. Kontrola jako ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-04.04.02 
„Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie”  

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania podbudowy podano w SST D-04.04.02 „Podbudowa 
z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6. 

6.4.Wymagania dotycz ce cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 

 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych wykonanego wyrównania powinny by  zgodne z okre lonymi 
dla podbudowy w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6. 

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. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Roboty zwi zane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s  okre lone w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. Podstawa p atno ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
transport materia u na plac budowy, 
przygotowanie mieszanki, 
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
roz enie i zag szczenie mieszanki, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi zane 
 Normy i przepisy zwi zane z wykonaniem wyrównania kruszywem stabilizowanym mechanicznie s  podane w SST D-04.04.00 
„Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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D -05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  
 
1.  WST P 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót zwi zanych z zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz 
od km 25+448 do km 31+452". 
 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej 
na podsypce cementowo-piaskowej w zakresie zgodnym z dokumentacj  projektow . 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

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

1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materia y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 
2.2.1 klasyfikacja  
Kamienna kostka drogowa wg PN-EN-1342:2003 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100. 
 Nale y stosowa  kostk  regularn : normaln . 
 Nale y stosowa  kostk  klasy : I. 
 Nale y stosowa  kostk  gatunku: 1, 
 

2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s  ska y magmowe, osadowe i przeobra one. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma ciowe 
przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma ciowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 
 i wytrzyma ciowe I II wed ug 

1 Wytrzyma  na ciskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni  160 120 PN-B-04110 

[3] 

2 cieralno  na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie wi cej ni  0,2 0,4 PN-B-04111 

[4] 

3 Wytrzyma  na uderzenie (zwi ), 
liczba uderze , nie mniej ni  12 8 PN-B-04115 

[5] 
4 Nasi kliwo  wod , w %, nie wi cej ni  0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 
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5 Odporno  na zamra anie nie bada 
si   

ca kowita PN-B-04102 [2] 

 
 
. 

2.2.4. Kszta t i wymiary kostki rz dowej 

 Kostka rz dowa powinna mie  kszta t zbli ony do prostopad cianu o równoleg ej powierzchni dolnej do górnej. Ca a bry a kostki 
powinna mie ci  si  w prostopad cianie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
 Kszta t kostki rz dowej przedstawia rysunek 1. 

 
 
 

Rysunek 1. Kszta t kostki rz dowej 

 Wymagania dotycz ce wymiarów kostki rz dowej przedstawia tablica 3. 
 Uszkodzenia kraw dzi i naro y kostki powinny by  nie wi ksze ni  podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Szeroko  lub g boko  uszkodzenia kraw dzi lub naro y nie powinna by  wi ksza ni  0,6 cm. 
 

2.3. Kraw niki 
  
Wykonanie kraw ników kamiennych powinno odpowiada  wymaganiom podanym w SST D-08.01.02 „Kraw niki kamienne”. 

2.4. Cement 
 Cement stosowany do podsypki powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN-197-1. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny by  zgodne z PN-EN-197-1. 

2.5. Kruszywo 
 Kruszywo na podsypk  i do wype niania spoin powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 
 Na podsypk  stosuje si  mieszank  kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 
do 4mm. 
 Zawarto  py ów w kruszywie na podsypk  cementowo- wirow  i do zaprawy cementowo-piaskowej nie mo e przekracza  3%, a na 
podsypk wirow  - 8%. 
 Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami 
innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
 Pozosta e wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 
 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 Badania wody nale y wykonywa : 

w przypadku nowego ród a poboru wody, 
w przypadku podejrze  dotycz cych zmiany parametrów wody, np. zm tnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wype niania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by  stosowana na 
gor co i odpowiada  wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. Do wype niania spoin nale y stosowa  tylko piasek 
kwarcytowy na bazie ywic epoksydowych, bezrozpuszczalnikowych. 
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3. Sprz t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 

betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
ubijaków r cznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
wibratorów p ytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r cznym. 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia ów 
4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi si  dowolnymi rodkami transportowymi. 
 Kostk  regularn  i rz dow  nale y uk ada  na pod odze obok siebie tak, aby wype ni a ca  powierzchni rodka transportowego. Na 
tak u onej warstwie nale y bezpo rednio uk ada  nast pne warstwy. 
 Kostk  regularn  i rz dow  nale y ustawia  w stosy. Wysoko  stosu lub pryzm nie powinna przekracza  1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj cych je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 
Podbudowa pod nawierzchni  z kostki kamiennej stanowi podbudowa betonowa B 20 i odpowiada wymaganiom ST D-04.06.01 
 

5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si  kraw niki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne drogowe, 
odpowiadaj ce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow , ST lub wskazaniami In yniera. 
 Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02 „Kraw niki kamienne”. 

5.4. Podsypka 
 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mo na stosowa  jeden z nast puj cych rodzajów podsypki: 

podsypka cementowo-piaskowa, 
 Wymagania dla materia ów stosowanych na podsypk  powinny by  zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z PN-S-96026 [12]. 
 Grubo  podsypki powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  i ST. 
 Wspó czynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi  od 0,20 do 0,25, a wytrzyma  na 
ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

5.5. Uk adanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.2. Uk adanie kostki  

 Kostka mo e by  uk adana: 
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w rz dy uko ne, pod k tem 45o do osi drogi, 
w jode . 

 Uk adanie kostek przy kraw nikach wymaga stosowania kostek regularnych cznikowych dla uzyskania mijania si  spoin w 
kierunku pod nym. 
  

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odleg ci od 10 do 15 m 
oraz w takich miejscach, w których wyst puje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno ci pod a. 
 Szczeliny pod ne nale y stosowa  przy ciekach na jezdniach wszelkich szeroko ci oraz po rodku jezdni, je eli szeroko  jej 
przekracza 10 m lub w przypadku uk adania nawierzchni po ow  szeroko ci jezdni. 
 Przy uk adaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo- wirowej z zalaniem spoin zapraw  
cementowo-piaskow , szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nale y wykonywa  nad szczelinami podbudowy. Szeroko  szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosi  od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przyst pienia do robót 

 Kostk  na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo- wirowej mo na uk ada  bez rodków ochronnych przed mrozem, je eli 
temperatura otoczenia jest +5oC lub wy sza. Nie nale y uk ada  kostki w temperaturze 0oC lub ni szej. Je eli w ci gu dnia temperatura 
utrzymuje si  w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane s  przymrozki, kostk  nale y zabezpieczy  przez nakrycie materia em o z ym 
przewodnictwie cieplnym. wie o wykonan  nawierzchni  na podsypce cementowo- wirowej nale y chroni  w sposób podany w PN-B-06251 
[6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 
  

Kostk  na podsypce wirowo-cementowej przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow , nale y ubija  dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nast pi  przed zalaniem spoin i spowodowa  obni enie kostek do wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi 
ubicie nast puje bezpo rednio po zalaniu spoin piaskiem kwarcytowym na bazie ywic epoksydowych. Zamiast drugiego ubijania mo na 
stosowa  wibratory p ytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

 

5.5.6. Wype nienie spoin 

on  nawierzchni  z kostki zasypuje si  mieszanin  piasku i ywicy, a nast pnie wprowadza si  mieszanin  w spoiny. Nale y stosowa  
ywic  koloru zbli onego do koloru kostki kamiennej. Po wype nieniu spoin trzeba nawierzchni  oczy ci   szczotkami, aby ka da kostka by a 

widoczna, po czym nale y przyst pi  do ubijania. 

5.6. Piel gnacja nawierzchni 
  
 Piel gnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny s  wype nione zapraw  cementowo-piaskow  polega na polaniu nawierzchni wod  
w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w sta ej wilgotno ci przez okres jednej doby. Nast pnie nawierzchni  nale y przykry  piaskiem 
i utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres 7 dni. Po up ywie od 2 do 3 tygodni - w zale no ci od warunków atmosferycznych, nawierzchni  
nale y oczy ci  dok adnie z piasku i mo na odda  do ruchu. 
  
6. Kontrola jako ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Rodzaj i zakres bada  dla kostek kamiennych powinien by  zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
 Badanie zwyk e obejmuje sprawdzenie cech zewn trznych i dopuszczalnych odchy ek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pe ne obejmuje zakres badania zwyk ego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzyma ciowych podanych w tablicy 1. 
 W sk ad partii przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko ci. Wielko  partii nie 
powinna przekracza  500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do bada  nale y pobra  w sposób losowy próbk  sk adaj  si  z kostek drogowych w liczbie: 

do badania zwyk ego: 40 sztuk, 
do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

 Badania zwyk e nale y przeprowadza  przy ka dym sprawdzaniu zgodno ci partii z wymaganiami normy, badanie pe ne 
przeprowadza si  na danie odbiorcy. 
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 W badaniu zwyk ym parti  kostki nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy, je eli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilo ci 
kostek jest dla poszczególnych sprawdza  równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wi ksza od 4, ca  parti  nale y uzna  za niezgodn  z 
wymaganiami. 
 W badaniu pe nym, parti  kostki poddan  sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy, 
je eli wszystkie sprawdzenia dadz  wynik dodatni. Je eli chocia  jedno ze sprawdze  da wynik ujemny, ca  parti  nale y uzna  za niezgodn  
z wymaganiami. 
 Badania pozosta ych materia ów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowa  wszystkie 

ciwo ci, które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich  materia ów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz z wymaganiami okre lonymi w 
niniejszej ST 

6.3.2. Badanie prawid owo ci uk adania kostki 

 Badanie prawid owo ci uk adania kostki polega na: 
zmierzeniu szeroko ci spoin oraz powi zania spoin i sprawdzeniu zgodno ci z p. 5.5.6, 
zbadaniu rodzaju i gatunku u ytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
sprawdzeniu prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 

 Sprawdzenie wi zania kostki wykonuje si  wyrywkowo w kilku miejscach przez ogl dziny nawierzchni i okre lenie czy wi zanie 
odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza si  przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoko ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne 
kostki. Pod wp ywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by  dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wype nienia spoin 

 Badanie prawid owo ci wype nienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wype nienia spoin wykonuje si  co najmniej w pi ciu dowolnie obranych miejscach na ka dym kilometrze przez 
wykruszenie zaprawy na d ugo ci oko o         10 cm i zmierzenie g boko ci wype nienia spoiny zapraw , a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - równie  przez sprawdzenie przyczepno ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równo  

 Nierówno ci pod ne nawierzchni nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [18]. 
 Nierówno ci pod ne nawierzchni nie powinny przekracza  1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj   0,5%. 

6.4.3. Rz dne wysoko ciowe 

 Ró nice pomi dzy rz dnymi wykonanej nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukszta towanie osi 

  nawierzchni w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm. 

6.4.5. Szeroko  nawierzchni 

 Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm. 

6.4.6. Grubo  podsypki 

 Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza   1,0 cm. 

6.4.7. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Cz stotliwo  i zakres bada  cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 
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1 Spadki poprzeczne 10 razy wokó  pier cienia 

2 Rz dne wysoko ciowe 10 razy wokó  pier cienia 

3 Ukszta towanie osi w planie - 

4 Szeroko  nawierzchni 5 razy wokó  pier cienia 

5 Grubo  podsypki 5 razy wokó  pier cienia 
 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
 
8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wed ug pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 
Roboty zwi zane z wykonaniem podsypki nale  do robót ulegaj cych zakryciu. Zasady ich odbioru s  okre lone w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 
9. Podstawa p atno ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materia ów, 
wykonanie podsypki, 

enie i ubicie kostki, 
wype nienie spoin, 
piel gnacj  nawierzchni, 
regulacja w azów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za krótkich,  uszkodzonych, 
znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy zwi zane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04101 Materia y kamienne. Oznaczanie nasi kliwo ci wod  
  2. PN-B-04102 Materia y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  bezpo redni  
  3. PN-B-04110 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie 
  4. PN-B-04111 Materia y kamienne. Oznaczanie cieralno ci na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenie (zwi ci) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 
  8. PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewn trznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody bada  
9.       PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze 
13. PN-EN-197-1 Cement cz  1. Sk ad wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw niki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

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

Kraw niki i obrze a 
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 

10.2. Inne dokumenty 
19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem: 
- warstwy wi cej AC16W 35/50, gr 4cm, KR2 
- warstwy wi cej AC16W 35/50, gr 8cm, KR4 
- warstwy cieralnej AC11S 50/70, gr 4cm, KR4 i KR2 
zgodnie z lokalizacj  wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, zag szczana, w której ilo ciowe proporcje sk adników s  ustalone wg zasady 

wype nienia wolnej przestrzeni, niezale nie od warstwy do której jest przeznaczona. 
1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadnicza – górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni wykonana z 

mieszanki mineralno-bitumicznej.  
Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y   

2.1.  Warunki ogólne stosowania materia ów 
Warunki ogólne stosowania materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2. Kruszywo 
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami 
PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" 
 
W tablicach nr 1, nr 2 i nr 3  podano wymagane w ciwo ci kruszywa  stosowanego do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego. 
 
Tablica 1.   Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy wi cej z betonu asfaltowego 
 

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 

ciwo ci kruszywa 
KR1-KR2 KR3-KR5 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, kategoria nie ni sza ni : Gc 85/20 Gc 85/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

 
G20/17,5 

 
G20/15 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f2 f2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4, 
kategoria nie wy sza ni : 

FI35 
lub SI35 

FI25 
lub SI25 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i 
amanej wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : 

 
CDeklarowana 

 
C50/10 
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Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug PN-EN 1097-2,  
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzia  5; kategoria nie 
wy sza ni : 

 
LA30 

 
LA30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 WA24Deklarowana deklarowana przez producenta 

sto  nasypowa wed ug PN-EN 1097-3  F2 deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 SBLA WA24Deklarowana 
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o 
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16  kategoria nie wy sza ni : deklarowany przez producenta F2 

„Zgorzel s oneczna" bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, kategoria: mLPC 0,1 SBLA 
Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-
EN 932-3 wymagana odporno  deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2;  
kategoria nie wy sza ni : wymagana odporno  mLPC 0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p. 19.1 V3,5 wymagana odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p. 19.2 WA24Deklarowana wymagana odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 
1744-1 p.19.3; kategoria nie wy sza ni : F2 V3,5 

 
Tablica 2   Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D<8mm do warstwy wi cej z 
betonu asfaltowego 
 

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
ciwo ci kruszywa 

KR1-KR2 KR3-KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 GF85  
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

GTGTCNR GTGTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f10 f10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : 

EcsDeklarowana EcsDeklarowana 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 mLPC0,1 

 
Tablica 3   Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D<8mm do warstwy wi cej z 
betonu asfaltowego 
 

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
ciwo ci kruszywa 

KR1-KR2 KR3-KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: GTCNR GTGTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie wy sza ni : f16 f16 
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Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : 

EcsDeklarowana Ecs30 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 mLPC0,1 

 
W tablicach nr 4, nr 5 i nr 6  podano wymagane w ciwo ci kruszywa stosowanego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. 
 
Tablica 4.   Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
 

ciwo ci kruszywa Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
 

 
 

1KR1 - KR2 
 

1KR3 – KR4 
 Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie ni sza ni : Gc 85/20a) Gc 90/20a) 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: G 20/15 G 25/15 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : f2 f2 
Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4; 
kategoria nie wy sza ni : 

FI25 
lub SI25 

FI20 
lub SI20 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i amanej 
w kruszywie grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : C Deklarowana C 95/1 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 1097-2, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14 rozdzia  5; kategoria nie 
ni sza ni   

 
 

LA30 

 
 

LA30 

Odporno  na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji 
kruszywa do mieszanki minieralno - asfaltowej) wed ug PN-EN 1097-
8, kategoria nie wy sza ni : 

 
PSVDeklarowane 

 
PSVDeklarowane (nie mniej ni  48) 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta 

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta deklarowana przez producenta 
Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdzia  7,8 lub 9  
kategoria nie wy sza ni : WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana 

Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-6 w 1%NaCl, kategoria nie 
wy sza ni : FNaCl7 FNaCl7 

„Zgorzel s oneczna" bazaltu wed ug PN-EN 1367-3,  
wymagana kategoria: SBLA SBLA 

Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug  
PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 mLPC 0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporno  wymagana odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego powietrzem 
wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporno  wymagana odporno  
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Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug  
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza ni : V3,5 V3,5 

   a) D/d<4 
 
 
Tablica 5   Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D<8mm do warstwy cieralnej z 
betonu asfaltowego 

Wymagania w zale no ci od 
kategorii ruchu ciwo ci kruszywa 
1KR1 - KR2 

KR6 Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: GTCNR 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : fl0 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 
 

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ci ym uziarnieniu 
wed ug PN-EN 933-6, rozdzia  8, kategoria nie ni sza ni : EcsDeklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdzia  7,8 lub 9  
kategoria nie wy sza ni : WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 

 
Tablica 6   Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D<8mm do warstwy cieralnej z 
betonu asfaltowego 
 

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 
 ciwo ci kruszywa 

KR1KR1 - KR2 KR1KR3 – KR4 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  
wed ug kategorii: GT GTCNR GT GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie 
wy sza ni : f16 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie 
wy sza ni : MBF10 
Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ci ym uziarnieniu 
wed ug PN-EN 933-6, rozdzia  8, kategoria nie 
ni sza ni : 

 
 

EcsDeklarowana 

 
 

Ecs30 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6 rozdz 7,8 lub 9 WA24Deklarowana 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 
1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : 
 

mLPC0,1 
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2.3. Asfalt drogowy 
2.3.1.     Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania 
Niniejsza SST uwzgl dnia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dost pne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy mo e mie  miejsce na 
podstawie aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM oraz po spe nieniu wymaga  formalnoprawnych wynikaj cych z Ustawy o wyrobach 
budowlanych. 
Do mieszanki mineralno-asfaltowej obj tej niniejsz  SST nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania podane w tablicy 7 wed ug 
normy PN-EN-12591:2010. 
 

Tablica 7.   Wymagania wobec asfaltów drogowych, wg PN-EN-12591:2010 

Lp. ciwo ci KR1÷KR2 
50/70 

KR3÷KR6 
35/50 Metoda bada  

1 Penetracja w 25 oC, 0,1 mm 50÷70 35÷50 PN-EN 1426 
2 Temperatura mi knienia, oC 46÷54 50÷58 PN-EN 1427 
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni , oC 230 240 PN-EN 22592 
4 Rozpuszczalno , nie mniej ni , % m/m 99 99 PN-EN 12592 

Odporno  na starzenie w 163 OC   
Pozosta a penetracja 50 53 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 1 
lub 
Wzrost temperatury mi knienia - opcja 2a 

9 
Lub 

11 

8 
Lub 

11 

5 

Zmiana masyb (warto  bezwzgl dna) 0,5 0,5 

PN-EN 12607-1 

6 Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , oC -8 -5 PN-EN 12593 
a W przypadku wyboru opcji 2 nale y powi za  j  z wymaganiami dotycz cymi amliwo ci wg Fraassa lub indeksu penetracji, 
albo nimi obydwoma, oznaczonymi dla lepiszcza nie poddanego procesowi starzenia (tabl. 1B w PN-EN-12591:2010) 
b Zmiana masy mo e by  warto ci  dodatni  lub ujemn  
 
 
Temperatury technologiczne dotycz ce wytwarzania i uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury minimalna i 
maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zag szczania próbek wg. metody Marshalla musz  by  podane przez Producenta asfaltu. 
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi  b dzie integraln  cz  niniejszej SST. 
 
2.4. Wype niacz 
Jako wype niacz nale y stosowa  wype niacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010" 
W tablicy nr 8 podano wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy wi cej. 
 

Tablica 8.   Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

ciwo ci wype niacza Wymagania w zale no ci od 
kategorii ruchu 

 
 

KR1KR1 - KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 wg PN-EN 
13043 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m) 

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu 
wed ug  
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1,  
wymagana kategoria: R&B 8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wy sza ni : WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 
196-21 kategoria nie ni sza ni : CC70 
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Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, 
wymagana kategoria:  KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa" wed ug PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 
 
Zawarto  w glanu wapnia CaCO3 w skale stanowi cej surowiec do produkcji wype niacza powinna by  nie mniejsza ni  70%. 
 
W tablicy nr 9 podano wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej. 
 

Tablica 9.   Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

ciwo ci wype niacza 

 
 

Wymagania  

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 w PN-EN 13043 
 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m) 

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug  
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1,  
wymagana kategoria: R&B 8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wy sza ni : WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21 
kategoria nie ni sza ni : CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa" wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 
 
Zawarto  w glanu wapnia CaCO3 w skale stanowi cej surowiec do produkcji wype niacza powinna by  nie mniejsza ni  70%. 
 
 
2.5. rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny i jego ilo  powinny by  dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocen  przyczepno ci nale y 
okre li  na podstawie badania wg PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, stosuj c kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si  
inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  co najmniej 80 %. 
Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj  aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inn  notyfikowan  jednostk . Wytwórnia mieszanek 
mineralno-bitumicznych powinna by  wyposa ona w automatyczny system dozowania rodka adhezyjnego 
 
2.6. Dostawy materia ów 
Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okre lonymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do wytwarzania mieszanki, aby zapewni  nieprzerwan  prac  
otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzia ki roboczej.  
Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona w deklaracj  zgodno ci o tre ci wed ug PN-EN-45014:1993, wydan  
przez dostawc . 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
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ywany   sprz t   powinien   by    zgodny   z   ofert   Wykonawcy,   PZJ   i   warunkami   okre lonymi   w SST D-M-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne". 
Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiada  certyfikat zak adowej kontroli produkcji wydany przez 
jednostk  certyfikuj , by  w pe ni zautomatyzowane, z  rejestrem komputerowym daj cym mo liwo  kontroli w ka dym etapie cyklu 
technologicznego, zapewniaj ce ci  produkcj  i dostaw  MMA na budow . 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny posiada  aktualne wiadectwo uwierzytelnienia. 
Wykonawca ma obowi zek przedstawi  Inspektorowi Nadzoru wiadectwo dopuszczenia wytwórni do produkcji wydane przez Inspekcj  
Sanitarn  i w adze ochrony rodowiska. 
Uk adarka mechaniczna o wydajno ci skorelowanej z wydajno ci  wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalaj cym na u enie 
warstwy z za on  grubo ci  oraz szeroko ci , oraz z podgrzewan  p yt  wibracyjn  do wst pnego zag szczania. 
Walce stalowe g adkie z wibracj , rednie i ci kie. Walce ogumione ci kie. 
Cysterna na wod . 
Sprz t drobny pomocniczy. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów 
Transport poszczególnych asortymentów materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdzia ach niniejszej SST. 
 
 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami, wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce pod czenie cystern do urz dze  
grzewczych lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze. 
 
4.2.2. Wype niacz 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek 
pneumatyczny. 
 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Do transportu mieszanki przewiduje si  samochody  samowy adowcze posiadaj ce pokrowce brezentowe zapewniaj ce utrzymanie 
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki. 
adowno  i ilo rodków transportowych powinna by  tak dobrana aby zapewni  ci  prac  uk adarki a jednocze nie nie dopu ci  do 

zbyt d ugiego przestoju przed wy adowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowej.  
Transport powinien by  zorganizowany w taki sposób aby nie dopu ci  do spadków temperatury przewo onej mieszanki z wytwórni do 
miejsca wbudowania poni ej 10% temperatury wyj ciowej. 
Powierzchnia wewn trzna skrzyni samochodów przed za adunkiem musi by  spryskana rodkami zapobiegaj cymi przyklejaniu si  
mieszanki. 
Skrzynie samochodów wywrotek musz  by  dostosowane do wspó pracy z uk adark  w czasie roz adunku, kiedy uk adark  pcha przed 
sob  samochód 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Recept  MMA nale y wykona  przed rozpocz ciem produkcji mieszanki oraz przy ka dej zmianie dostawcy lub z a materia u jak równie  
po stwierdzeniu w trakcie bada  kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki. 
Inspektor Nadzoru mo e równie  za da  ponownego zaprojektowania sk adu mieszanki w wypadku w tpliwo ci, co do prawid owo ci 
sposobu jej ustalenia. 
Projektowanie sk adu betonu asfaltowego i w ciwo ci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nale y wykona  zgodnie z „WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010". Je eli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i amanego, to nale y przyj  proporcj  
kruszywa amanego do nie amanego co najmniej 50/50. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze sk adników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 
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- okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 
 
Minimalna zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okre lona dla 
danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m°. Je eli stosowana mieszanka 
mineralna ma inn  g sto  (p ), to do wyznaczania minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez wspó czynnik 

 wed ug równania: 
=2,650/p  

sto  mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
=(p1+p2+.......pn)/( p1+p2+.......pn/  1+ 2+.......  n) 

gdzie: 
p1+p2+.......pn =procentowa zawarto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 

 1+ 2+....... n= g sto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 
Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by  wy sza od podanego Bmin o wielko  dopuszczalnej 
odchy ki 0,3 zawieraj cej b d dozowania sk adników i b d badania. 
Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworz ce b onk  lepiszcza na 
ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie),nie uwzgl dniaj c lepiszcza zaabsorbowanego przez 
kruszywo. 
W badaniu typu nale y okre li  w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentow  ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki mineralnej) i poda  w sprawozdaniu badania typu. W recepcie 
roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nale y podawa  zawarto  lepiszcza jako sum  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 
(lepiszcze dodane). 
 
Do betonu asfaltowego do warstwy wi cej nale y stosowa  kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10. 
 
Tablica 10.   Materia y do betonu asfaltowego do warstwy wi cej  
 

Kategoria ruchu Materia  
KR1 ÷ KR2  KR3 ÷ KR6 

Mieszanka mineralno- asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 11 16   16 22 

Lepiszcza asfaltowe a) 50/70  35/50 

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 WT-1 Kruszywa 2010,  
a)      na podstawie aprobat technicznych mog  by  stosowane tak e inne lepiszcza nienormowe  
b)      dopuszcza si  AC 11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3 ÷ KR6 
 
Do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej nale y stosowa  kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 11. 
 
Tablica 11.   Materia y do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej  

Materia  Kategoria ruchu 
 KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 
Mieszanka mineralno- asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 5 8 11 8 11 

Lepiszcza asfaltowe a) 50/70 50/70 
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1 Kruszywa 2010,  

a)      na podstawie aprobat technicznych mog  by  stosowane tak e inne lepiszcza nienormowe  

 
 
5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wi cej, projektowane metod  
empiryczn  podano w tablicy nr 12. 
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Tablica 12.   Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego  do warstwy wi cej  
 

Przesiew [% (m/m)] ciwo  
 AC 11 W 

KR1 ÷ KR2 
AC 16 W 

KR3 ÷ KR6 

Wymiar sita #, [mm]: od do od do 

31,5 - - - - 

22,4 - - 100 - 

16 100 - 90 100 

11,2 90 100 70 90 

8 60 85 55 85 

2 30 55 25 50 

0,125 6 24 4 12 

0,063 3,0 8,0 4,0 10,0 

Zawarto  lepiszcza, wzór 
(2) Bmin4,6 Bmin4,4 

 
 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy cieralnej, projektowane metod  
empiryczn  podano w tablicy nr 13. 
 
Tablica 13.   Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego  do warstwy cieralnej  

Przesiew,   [% (m/m)] 
ciwo  AC5S 

KR1 - KR2 
AC8S 

KR1 - KR2 
AC11S 

KR1 - KR2 
AC11S 

KR3 – KR6R6 
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

16 - - - - 100 - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 60 90 
5,6 90 100 70 90 - - - - 
2 40 65 45 60 30 55 35 50 

0,125 8 22 8 22 8 20 8 20 
0,063 6 14 6 14 5 12 5 11 

Zawarto  lepiszcza, 
wzór (2) wg WT-2 
2010 

Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6 Bmin5,4 

 
 
5.2.2. Projektowanie ilo ci lepiszcza 
W celu ustalenia ilo ci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nale y: 
- wykona  5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w ka dej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z ró  zawarto ci  lepiszcza 

(zaprojektowana oraz co +0,3%); 
- próbki powinny by  zag szczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez producenta asfaltu, stosuj c po 75 

uderze  na ka  stron  próbki - w przypadku MMA na warstwy wi ce i wyrównawcze,  a 50 uderze  na ka  stron  próbki – w 
przypadku MMA na warstw cieraln   

- dla betonu asfaltowego nale y oznaczy  parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie tych wyników wst pnie ustali  
optymaln  ilo  lepiszcza. 

Przy odchyleniach w zawarto ci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilo ci wszystkie parametry mieszanki mineralno-bitumicznej 
musz  spe nia  wymagania zawarte w p.5.2. 
Wykonawca ma obowi zek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 
dni przed planowanym wykonaniem odcinka próbnego. 
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5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy do warstwy wi cej powinien spe nia  wymagania podane w tablicy nr 14 i nr 15. 
W zag szczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale y stosowa  nast puj ce temperatury mieszanki w 
zale no ci od stosowanego asfaltu: 
-20/30                                                         160°C+/-5°C 
-PMB 10/40-x                                              150°C+/-5°C 
-PMB 25/55-x lub PMB 45/80-x                  145°C+/-5°C 
-35/50,50/70 lub 70/100                              140°C+/-5°C 
-35/50 wielorodzajowy                                140°C+/-5°C 
-50/70 wielorodzajowy                                140°C+/-5°C 
 
Tablica 14a.   Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy wi cej,  KR1-KR2 

ciwo  Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki 
 
 

Warunki 
zag szczania wg 
PN-EN 13108-20 

 
 

AC 11 W 
AC 22 W 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin3,0 

Vmax6,0 

Wolne przestrzenie wype nione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin 65 

VFBmax 80 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
w mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 5 .0 VMAmin 14 

 

Odporno  na dzia anie wody C.1.1, ubijanie,  
2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C  
z jednym cyklem zamra ania,a) 
badanie w 25°C 

ITSR80 
R80 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT-2 2010 za . 1 

 
 
Tablica 14b.   Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy wi cej,  KR3-KR4 
 

ciwo  
Warunki 

zag szczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 
Metoda i warunki badania AC16W 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporno  na deformacje trwa ea) 
C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR0,30 
PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra aniab),  
badanie w 25°C 

ITSR80 

a) Grubo  p yty: AC16 60mm, AC22, 60mm,  
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 

 
Tablica 14c.   Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy wi cej,  KR5-KR6 
 

ciwo  
Warunki 

zag szczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 
Metoda i warunki badania AC16W 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0 

Vmax7,0 



D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
157 

Odporno  na deformacje trwa ea) 
C.1.20, 
wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR0,15 
PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra aniab),  
badanie w 25°C 

ITSR80 

a) Grubo  p yty: AC16 60mm, AC22, 60mm,  
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 

 
Beton asfaltowy do warstwy cieralnej powinien spe nia  wymagania podane w tablicy nr 15 i 15a. 
 
Tablica 15.   Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy cieralnej,  KR1- KR2 

ciwo   Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki 
 
 

Warunki 
zag szczania wg 
PN-EN 13108-20 

 
 AC5S, AC8S i AC11S 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie wype nione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 5 VFBmin 75 

VFBmax 93 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
w mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 5 .0 VMAmin 14 

 

Odporno  na dzia anie wody C.1.1, ubijanie,  
2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C  
z jednym cyklem zamra ania,a) 
badanie w 25°C 

ITSR90 
R80 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT-2 2010 za . 1 

 
Tablica 15a.   Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy cieralnej,  KR3- KR4 

ciwo   Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki 
 
 

Warunki 
zag szczania wg 
PN-EN 13108-20 

 
 AC8S i AC11S 

Zawarto  wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie, 2x75 
uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin2,0 

Vmax4,0 

Odporno  na deformacje 
trwa ea) 

C.1.20, wa owanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR0,50 
PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na dzia anie wody C.1.1, ubijanie,  
2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C  
z jednym cyklem zamra ania,b) 
badanie w 25°C 

ITSR90 
R80 

a) Grubo  p yty: AC8 40mm, AC11, 40mm,  
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania wg WT2 2010 za . 1 

5.3.  Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010". 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wytworzy  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  dozowania, podgrzewania i 
mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y sk adowa  oddzielnie wed ug wymiaru i chroni  przed zanieczyszczeniem. 
Wype niacz nale y przechowywa  w suchych warunkach. 
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  
zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo  
sprawdzane.  Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y  dodawa  odmierzone oddzielnie. 
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Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem termostatowania zapewniaj cym 
utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 
powinna przekracza  warto ci, które podano w tablicy 16. 
 
 

Tablica 16.   Najwy sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

Lepiszcze Rodzaj Najwy sza temperatura [°C] 

Asfalt drogowy 35/50 
70/100 

190 
180 

Asfalt drogowy 50/70 
70/100 

180 
180 

 
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyska a temperatur  

ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 17. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po 
wytworzeniu w wytwórni MMA. 
 
 
 

Tablica 17.   Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
 Beton asfaltowy AC 
35/50 od 155do 195 
50/70 od 140 do 180 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od 
wymaganej powinna by  potraktowana jako odpad produkcyjny. 
Wytwarzanie mieszanki b dzie si  odbywa  w oparciu o recept  laboratoryjn  zatwierdzon  przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
5.3.1. Badania typu i ocena zgodno ci 
5.3.1.1.  Badanie typu 
W celu wykazania, e mieszanka mineralno-asfaltowa o danym sk adzie spe nia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010", nale y dla ka dego sk adu mieszanki przeprowadzi  badanie typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw 
bada  lub innych procedur, okre laj cych przydatno  funkcjonaln  mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych dla 
typu wyrobu.  
Badanie typu powinno by  przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu, w celu wykazania 
zgodno ci z wymaganiami. 
Je eli u yto materia y sk adowe, których w ciwo ci by y ju  okre lone przez dostawc  materia u na podstawie zgodno ci z innymi 
dokumentami technicznymi, to w ciwo ci te nie musz  by  ponownie sprawdzane pod warunkiem, e przydatno  tych materia ów 
pozosta a bez zmian i nie istniej  inne przeciwwskazania. 
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi mo na za , 
e maj  one w ciwo ci okre lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialno ci za zapewnienie, e 

mieszanka mineralno- asfaltowa jako ca  spe nia odpowiednie warto ci deklarowane. 
Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe zawieraj  ka dorazowo pewn  liczb  wymaga  odno nie w ciwo ci fizycznych i 
mechanicznych.  
Niektóre z nich s  wyra one przez bezpo rednie pomiary w ciwo ci mechanicznych, takich jak sztywno  lub odporno  na deformacje, 
podczas gdy inne s  w formie w ciwo ci zast pczych,  takich jak zawarto   asfaltu  lub  zawarto   wolnych przestrzeni.  Podczas 
przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dostarczy  dowód spe nienia ka dego odpowiedniego wymagania w danym 
dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodno . 
Normy wyrobów dopuszczaj  zastosowanie podej cia grupowego w zakresie badania typu.  
Oznacza ono, e w wypadku, gdy nast pi a zamiana sk adnika mieszanki mineralno-asfaltowej i istniej  uzasadnione przes anki, e dana 

ciwo  nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii w ciwo ci, to nie jest konieczne badanie tej 
ciwo ci w ramach badania typu. 

W wypadku wyboru podej cia grupowego nale y ograniczy  si  do korelacji pomi dzy sk adami mieszanek o podobnych w ciwo ciach 
obj to ciowych i identycznych sk adach, z wyj tkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku mo na przyj , e twardsze lepiszcza zapewni  
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odporno  na deformacje i sztywno  mieszanki, co najmniej tak dobr , jak z bardziej mi kkimi asfaltami. Na przyk ad beton asfaltowy z 
asfaltem 70/100 spe nia odpowiednie wymagania odporno ci na deformacje trwa e. Zmiana wy cznie lepiszcza na twardsze, takie jak 
50/70 nie b dzie niekorzystnie wp ywa a na t  w ciwo . W takim wypadku nie s  konieczne dodatkowe badania tej w ciwo ci przy 
wymaganej tej samej kategorii w ciwo ci. 
Wymagane jest równie  przeprowadzenie procedury badania typu, jako cz ci Zak adowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, z 
cz stotliwo ci  przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ci ej zgodno ci. 
 
5.3.1.2. Okres wa no ci 
Sprawozdanie z badania typu zachowuje wa no  dla okre lonego sk adu mieszanki do wyst pienia zmiany materia ów sk adowych, ale nie 

ej, ni  przez okres trzech lat. 
Badanie typu powinno by  powtórzone w wypadku: 
- up ywu trzech lat, 
- zmiany z a kruszywa, 
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego), 
- zmiany  kategorii  kruszywa  grubego, jak zdefiniowano  w PN-EN 13043, jednej  z  nast puj cych w ciwo ci: kszta tu, udzia u ziaren 
cz ciowo  przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, 
    odporno ci na cieranie lub kanciasto ci kruszywa drobnego, 
- zmiany g sto ci ziaren ( rednia wa ona) o wi cej ni  0,05 Mg/m3, 
- zmiany rodzaju lepiszcza, 
- zmiany typu mineralogicznego wype niacza. 
 
5.3.1.3. Sprawozdanie 
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi  cz  deklaracji zgodno ci producenta, powinno zawiera  wymagane informacje 
wymienione poni ej oraz powinno by  przedstawiane razem z odpowiednimi wiadectwami bada . 
Sprawozdanie powinno zawiera :  
a) informacje ogólne: 
-  nazw  i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej; 
-  dat  wydania; 
-  nazw  wytwórni produkuj cej mieszank  mineralno-asfaltowa;  
-  okre lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno ; 
-  zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych w ciwo ci,  
 
b) informacje o sk adnikach: 

-  ka dy wymiar kruszywa ród o i rodzaj 

-  lepiszcze typ i rodzaj 

-  wype niacz ród o i rodzaj 

-  dodatki ród o i rodzaj 

-  wszystkie sk adniki wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18) 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
-  sk ad mieszanki podany jako wej ciowy sk ad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub 
    wyj ciowy sk ad (w wypadku walidacji produkcji); 
-  wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 19). 
 
Tablica 18 zawiera wszystkie w ciwo ci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw bada  danej mieszanki powinien uwzgl dnia  metod  
projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori  ruchu. 

Tablica 18.   Rodzaj i liczba bada  sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej  

Sk adnik ciwo  Metoda badania Liczba bada  
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcj  
 
 

sto  PN-EN 1097-6 1 na frakcj  
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN 
13924, PN-EN 14023) 

Penetracja lub temperatura 
mi knienia 

PN-EN 1426 lub  
PN-EN 1427 1 

 
 

Nawrót spr ysty b) PN-EN 13398 1 
Wype niacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1 
 
 

sto  PN-EN 1097-7 1 
Dodatki Typ   
Granulat asfaltowy a)  
(PN-EN 13108-8) 

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 
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Zawarto  lepiszcza PN-EN 12697-1 1 

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1426 

1 

Temperatura mi knienia 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1427 

1 

 

sto  PN-EN 12697-5 1 
a)         sprawdzane w ciwo ci powinny by  odpowiednie do procentowego dodatku; przy ma ym procentowym dodatku  
          stosuje si  minimum wymaga   
b)        dotyczy jedynie lepiszczy wed ug PN-EN 14023 
 
 

Ta Tablica 19.   Rodzaj i liczba bada  mieszanek mineralno- asfaltowych 

ciwo  Metoda badania AC AC 
WMS BBTM SMA MA PA 

Zawarto  lepiszcza (obowi zkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1 

Uziarnienie (obowi zkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1 
Zawarto  wolnych przestrzeni 

cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax < 7%  
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda B, w 
stanie nasyconym 
powierzchniowo suchym.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 1 1 1 - 1 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni 7% < Vmax < 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda C,  
w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 - 1 - - 1 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax> 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda D,  
na podstawie wymiarów 
geometrycznych.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

- - - - - 1 

Odporno  na dzia anie wody 
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1 

Sp ywno  lepiszcza  
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1 

Odporno  na deformacje trwa e 
(powi zana funkcjonalnie), dotyczy 
betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do 
maksymalnego obci enia osi 
poni ej 130 kN 

PN-EN 12697-22, ma y aparat, 
metoda B w powietrzu, przy 
wymaganej temperaturze 

1 1 1a) 1 - - 

Deformacja trwa a (powi zana 
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej 
warto ci maksymalnego zag bienia 
trzpienia wi kszej ni  2,5 mm 

PN-EN 12697-20 drobne 
kruszywo D  11,2 mm - - - - 1 - 

Sztywno  (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - - 
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Zm czenie (funkcjonalna) do 
nawierzchni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na  
czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24,  
Za cznik D - 1 - - - - 

a)badanie wg PN-EN-12697-2, du y aparat 

 
 
5.3.1.4. Próba technologiczna i odcinek próbny 
Ustalony sk ad wej ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta  sprawdzony w warunkach 
budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno ci 

ciwo ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recept . Odcinek próbny o d ugo ci, co najmniej 50 m powinien by  
wykonany przez Wykonawc  w warunkach zbli onych do warunków budowy w celu sprawdzenia sprz tu i uzyskiwanych parametrów 
technicznych robót okre lonych w dokumentacji projektowej. 
O konieczno ci wykonania odcinka próbnego zadecyduje Inspektor Nadzoru. 
 
5.3.1.5. Zak adowa kontrola produkcji 
Nale y prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. 
W ramach Zak adowej kontroli produkcji nale y sprawdza  produkcyjny poziom zgodno ci metod  pojedynczych wyników, zgodnie z 
punktem A.3 Za cznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodno ci jest miar  ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w uproszczeniu 
na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, je eli którykolwiek 
z sze ciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 20. Odchylenia te zawieraj  poprawk  ze 
wzgl du na dok adno  pobierania próbek i przebieg bada . 
 

Tablica 20.   Odchylenia   stosowane  w  ocenie  zgodno ci  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
                         z dokumentacj  projektow  

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej 
próbki od za onego sk adu [%] 

Dopuszczalne odchylenie rednie 
od za onego sk adu [%] Przechodzi przez sito Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
D -8÷+5 -9÷+5 ±4 ±5 
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa 
grubego ±7 ±9 ±4 ±4 
2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito charakterystyczne dla kruszywa ±4 ±5 ±2 ±2 
0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza ±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 
 
Dla ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych parametrów: przesiew przez sita D, 
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do 
wszystkich mieszanek, krocz ca bie ca warto rednia z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  zachowywana z ostatnich 32 
analiz. Je eli rednie odchylenia przekraczaj  odpowiednie warto ci (tablica 20), to wyrób jest niezgodny z wymaganiami i nale y podj  
stosowne dzia ania koryguj ce. Produkcyjny poziom zgodno ci, okre lony na podstawie ilo ci niezgodnych wyników, który podano w tablicy 
21, powinien by  oznaczony jako ni szy o jeden poziom tak d ugo, jak rednie odchylenie b dzie ni sze ni  tolerancja. 
 

Tablica 21.   Okre lenie produkcyjnego poziomu zgodno ci wytwórni 

Pojedyncze wyniki 
Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 

bada  
Produkcyjny poziom zgodno ci (PPZ) 

od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

> 6 C 
 
W tablicy 22 przedstawiono minimaln  cz sto  bada  gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zak adowej kontroli produkcji 
kategorii Y i Z. 
 

Tablica 22.   Minimalna cz sto  bada  w ramach Zak adowej kontroli produkcji kategorii Y i Z  
                              wg Za cznika A, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria Cz sto  bada  gotowego wyrobu, w zale no ci od poziomu PPZ, 
co 
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PPZ A PPZB PPZC 
Mieszanki gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t 

Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500 t 250 t 
 
Dodatkowe badania w ciwo ci mieszanek asfaltowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 13108-21, Za cznik D. W tablicy 23 
podano kategorie i wynikaj  z nich cz sto  bada . 
 

Tablica 23.   Minimalna cz sto  bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji  
                               wg Za cznika D, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Cz sto  badania, co 
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t 

Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t 
 
We wszystkich wypadkach próbki do bada  powinny zosta  przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki u yte we 
wst pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególno ci powinna zosta  u yta ta sama metoda zag szczania próbek. We 
wszystkich wypadkach nale y zastosowa  jednakow  procedur  badawcz  zgodn  z t , jaka by a wykorzystana do wst pnej walidacji 
badania typu. W tablicy 24 przedstawiono zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji. 
 

Tablica 24.   Zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji wg Za cznika D, 
                          PN-EN 13108-21 

Typ mieszanki wed ug PN-EN 13108 ciwo  Metoda badania AC, BBTM, SMA, PA 
Zawarto  wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 + 

Badanie twardo ci (penetracji) na próbkach sze ciennych PN-EN 12697-20 - 
 
5.3.1.6. Deklaracje zgodno ci i oznakowanie CE 
Certyfikat i deklaracje zgodno ci 
W wypadku systemu 2+: Je eli zgodno  z warunkami tego za cznika jest osi gni ta, jednostka notyfikowana wystawi a certyfikat 
wspomniany poni ej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowa  i zachowa  deklaracj  zgodno ci, która 
upowa nia producenta do umieszczenia znaku CE.  
Deklaracja powinna zawiera : 
numer nadany przez producenta; 
nazw  i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela zg oszonego w Europejskim Obszarze 
    Gospodarczym oraz miejsce produkcji; 
opis wyrobu i jego deklarowane w ciwo ci (np. rodzaj, dane identyfikuj ce, zastosowanie); 
warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowi zuj cych norm europejskich, zgodnie z 
    nast puj cym przyporz dkowaniem:   
• AC PN-EN 13108-1 
-  warunki stosowania wyrobu; 
-  numer i adres jednostki certyfikuj cej oraz nr certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  nazwisko  i  stanowisko  osoby upowa nionej   do podpisywania deklaracji zgodno ci w imieniu 
    producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela; 
-  dat  uzyskania. 
Do deklaracji zgodno ci powinien by  do czony certyfikat Zak adowej kontroli produkcji wydany przez jednostk  certyfikuj , zawieraj cy 
poza podanymi wy ej informacjami: 
-  nazw  i adres jednostki certyfikuj cej; 
-  numer certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  warunki i okres wa no ci certyfikatu, je eli ma to zastosowanie; 
-  nazwisko i stanowisko osoby upowa nionej do podpisywania certyfikatu. 
Powy sz  deklaracj  nale y przygotowa  w jednym z j zyków oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w j zyku kraju 
cz onkowskiego UE, w którym wyrób b dzie stosowany. 
Oznakowanie CE i etykietowanie 
Producent lub jego upowa niony przedstawiciel zg oszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE nale y 
umie ci  zgodnie z Dyrektyw  93/68/EWG na etykiecie znajduj cej si  na opakowaniu lub do czonej do dokumentów handlowych (np. listu 
przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by  do czone nast puj ce informacje: 
numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj cej; 
nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta; 
dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE; 
numer certyfikatu zgodno ci WE lub certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji (je eli dotyczy), numer 
    certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobów ocenianych w systemie 2+); 
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odniesienie do obowi zuj cych europejskich norm, zgodnie z nast puj cym przyporz dkowaniem: 
• AC PN-EN 13108-1 
opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie; 
informacje na temat podstawowych w ciwo ci przedstawione jako: 
• warto ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okre lenia ka dej z 
podstawowych w ciwo ci zgodnie z „uwagami", 
•                    lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w po czeniu z deklarowanymi warto ciami 
                      jak powy ej, oraz 
•                    „w ciwo  nieoznaczana" w wypadku w ciwo ci, wobec których jest to zasadne. 
Opcja „w ciwo  nieoznaczana" (NPD) nie mo e by  stosowana, je eli dana w ciwo  osi ga warto  dopuszczaln . W innym wypadku 
opcja NPD mo e by  stosowana wtedy, gdy ta w ciwo  - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest obj ta wymaganiami zawartymi w 
przepisach. 
Deklaracj  i certyfikat nale y przed  w j zyku polskim. 
 
5.4.  Przygotowanie pod a 
Pod em dla uk adanej warstwy wi cej jest podbudowa AC wg SST.D.04.07.01 lub z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
wg SST D.04.04.02, a pod warstw cieraln  warstwa wi ca wykonana zgodnie z n/n SST. Przed skropieniem warstwy pod a emulsj  
asfaltow  wymagana jest kontrola poprawno ci jego wykonania.  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami SST dotycz cymi warstwy pod a: 
a) spadków poprzecznych, pochyle  pod nych nie rzadziej ni  100m, 
b) równo ci pod nej i poprzecznej - at , 
c) dok adnego oczyszczenia, 
d) ilo ci i jako ci skropienia. 
Pod e pod warstw  asfaltow  na ca ej powierzchni powinno by : 
- ustabilizowane i no ne; 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa; 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W przypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru równo ci tej warstwy, 
zgodnie z punktem 6.2.2. 
 
Je eli nierówno ci poprzeczne s  wi ksze ni  dopuszczalne, w wypadku pod a pod warstwy asfaltowe wa owane, to nale y wyrówna  
pod e. 
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow .  
Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. Pod e powinno by  wolne od zanieczyszcze  organicznych takich jak t uszcze, smary i 
oleje. Pod e musi by  czyste, nie mo e by  na nim niegu lub lodu. 
Nie dopuszcza si , aby w pod u by y koleiny lub inne zag bienia mog ce powodowa  zwi kszone zaleganie wody, co jest szczególnie 
wa ne w wypadku pozostawienia istniej cych szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie poziome na warstwie pod a nale y usun . 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod a powinna by  w ocenie wizualnej 
chropowata. 
Je eli pod e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Pod e powinno by   skropione lepiszczem.  Ma to na celu zwi kszenie po czenia mi dzy warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi dzy warstwami.  Skropienie lepiszczem powinno by  wykonane w ilo ci podanej w 
SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych". 
Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  
skrapianie r czne lanc  w miejscach trudno dost pnych (np. cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j  
ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  z ruchu 
publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 
W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pod e powinno by  skropione prze uk adaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, 
w zale no ci od ilo ci emulsji asfaltowej: 
-8h w wypadku zastosowania wi cej ni  1,0 kg/m2, 
-2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
-0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan  na rozk adarce. 
Powierzchnie czo owe wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte asfaltem lub materia em uszczelniaj cym okre lonym w odpowiednich 
SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia pod a pod warstw  nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by  sucha i czysta. 
Nierówno ci pod a pod warstw  nawierzchni nie powinny by  wi ksze ni  dopuszczalne warto ci podane w odpowiednich SST. 
 
5.5.  Po czenie mi dzywarstwowe 
Przed roz eniem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, tak przygotowane pod e, w celu zapewnienia odpowiedniego 
po czenia mi dzy warstwowego, nale y skropi  kationow  emulsj  asfaltow , w ilo ciach zgodnych z SST D.04.03.01. 
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Powierzchnie czo owe kraw ników,  wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte uszczelniaj  ta  samoprzylepn  za bazie 
polimeroasfaltu grubo ci min. 8 mm lub tiksotropow  mas  asfaltow . Wybrane rozwi zanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Nie dopuszcza si  skropienia powierzchni czo owych kraw ników, w azów, wpustów itd. za pomoc  emulsji asfaltowej lub asfaltu. 
 
5.6.  Warunki przyst pienia do robót 
Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. 
Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na pod u tworzy si  zamkni ty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 25. 
 

Tablica 25.  Minimalna temperatura w ci gu doby podczas wykonania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót przed przyst pieniem do robót w czasie robót 
Warstwa cieralna o grubo ci > 3 cm +5 >+5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 >+10 

Warstwa wi ca +5 >+5 
Warstwa podbudowy +5 >+5 

 
Temperatura powietrza powinna by  mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz podczas ich wykonywania 
w okresach równomiernie roz onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w 
wypadku stosowania ogrzewania pod a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz dzenia mikrofalowe). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudowania nale y 
indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
Warunki atmosferyczne powinny zapewnia  zako czenie zag szczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie poni ej minimalnej 
temperatury w czasie zag szczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej SST. 
 
5.7.  Zarób próbny 
Wykonawca przed przyst pieniem  do  produkcji  mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi zany  do przeprowadzenia w obecno ci 
Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji. 
Zarób próbny stanowi jedno pe ne mieszanie w wytwórni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu próbnego nale y pobra  2 próbki 
mieszanki mineralno-asfaltowej, z których nale y wykona  ekstrakcje i sprawdzi  zawarto  asfaltu oraz tolerancje zawarto ci 
poszczególnych frakcji wzgl dem   sk adu zaprojektowanego, zgodnie z poni szymi wymaganiami. 
Zaroby próbne oraz badania nale y powtarza  do momentu uzyskania odpowiednich wyników oraz nastawie  maszyny pozwalaj cych na 
ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku w tpliwo ci, co do prawid owo ci przeprowadzonych bada , Inspektor Nadzoru mo e 
za da  kolejnej próby technologicznej oraz dodatkowych zarobów próbnych i bada  uzupe niaj cych lub zleci  je do innego laboratorium. 
Zwi kszenie ilo ci bada  nie mo e ro ci da  Wykonawcy o dodatkow  zap at . 
Wymagania jako ciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczaj  odchylenia od sk adu projektowanego zgodnie z 
punktem 6.3. 
 
5.8.  Odcinek próbny 
Na co najmniej 3 dni przed rozpocz ciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si  wykonanie odcinka próbnego. Ka dorazowo odcinek 
próbny nale y wykona : 
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- przy zmianie wytwórni, 
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu, 
- w wypadku zaistnienia w tpliwo ci co do jako ci produkowanej mieszanki. 
Celem wykonania odcinka próbnego jest: 
- stwierdzenie czy u yty sprz t jest w ciwy, 
- okre lenie grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w 
dokumentacji projektowej grubo ci warstwy, 
- okre lenie potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek 
próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru wyników bada  i prób z 
odcinka próbnego warstwy. 
Odcinek próbny stanowi fragment podbudowy pe nej grubo ci przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szeroko ci zgodnej z u ywanym 
do wbudowania warstwy sprz tem, d ugo ci 60 do 100 m.  
Z ka dego odcinka próbnego, z ró nych miejsc, pobiera si  materia , na co najmniej 2 próbki, na bazie których przeprowadza si  badania 
sk adu oraz w ciwo ci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku w tpliwo ci, co do prawid owo ci przeprowadzonych bada , 
Inspektor Nadzoru mo e za da  bada  uzupe niaj cych lub zleci  je do innego laboratorium. Zwi kszenie ilo ci bada  nie mo e ro ci  

da  Wykonawcy o dodatkow  zap at . 
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O konieczno ci wykonania odcinka próbnego zadecyduje Inspektor Nadzoru. 
Do ceny zgodno ci z recept  w ciwo ci próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka próbnego 
nale y przyj  nast puj ce kryteria w zakresie dopuszczalnych odchy ek dla warto ci redniej: 
- zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego         ± 0,3 %, 
- zawarto  kruszywa < 0,063mm: 

mieszanki gruboziarniste         ± 2 %, 
mieszanki drobnoziarniste ( z wy czeniem PA i MA)       ± 1 %, 

- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego  ± 2 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito 2mm      ± 3 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego ± 4 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D 

mieszanki gruboziarniste        ± 5 % 
mieszanki drobnoziarniste        ± 4 %. 

 
 
5.9.  Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
5.9.1. Wbudowywanie 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.5. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych zgodnie z punktem 5.6. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego sterowania grubo ci 
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . 
Mieszanki mineralno-asfaltowe mo na rozk ada  maszyn  drogow  z podwójnym zestawem rozk adaj cym do rozk adania dwóch warstw 
technologicznych w jednej  operacji.  W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Do warstwy wi cej i wyrównawczej dopuszcza si  stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania mi dzy sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (min.: typ, rodzaj sk adników, w ciwo ci) z zachowaniem braku 
ró nic w ich w ciwo ciach. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywa  jednakow  jako , jak równie  mie  zgodne parametry zag szczania i 
uk adania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i odcinkami próbnymi 
Mieszanki produkowane w ró nych wytwórniach, b  wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespo owej pracy uk adarek. 
Nie dopuszcza si  równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie ró nych recept. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y, bezzw ocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ci y sposób podawa  do uk adarki i 
uk ada . Wielko ci dostaw mieszanki do uk adarki powinny by  tak regulowane, aby umo liwi  nieprzerwan  prac  uk adarki. Uk adarka 
powinna pracowa  w sposób ci y zawsze, gdy jest to mo liwe. Nale y stosowa  takie pr dko ci poruszania si  uk adarki i technik  jej 
pracy, które zapewniaj  jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ca ej szeroko ci uk adania, bez ci gnienia, rozrywania i 
segregacji materia u. 
Minimalna grubo  mieszanki uk adanej w ka dym przej ciu uk adarki powinna by  zgodna z minimalnymi wielko ciami podanymi w p. 1.3 
niniejszej SST. 

czne uk adanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si  jedynie w nast puj cych przypadkach: 
- uk adanie warstw wi cych o nieregularnym kszta cie i zmiennej grubo ci, 
- w miejscach, gdzie praca uk adarki jest niemo liwa, 
- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

czne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r czne dodawanie i roz cielanie mieszanki na u onej nawierzchni 
dopuszcza si  jedynie w nast puj cych przypadkach: 
- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ( ciekach) i w azach, 
- w pobli u szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

cznie u one warstwy powinny spe nia  wymagania okre lone w niniejszym punkcie, z wyj tkiem wymaga  odnosz cych si  do 
uk adarek. 
Do uszczelniania po cze  technologicznych nale y stosowa  emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza oraz materia y 
termoplastyczne (ta my, pasty itp.) wed ug norm lub aprobat technicznych. 
Do uszczelniania kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wed ug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wed ug PN-EN  14023  
„metod  na gor co",  albo inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych. 

ród po cze  technologicznych wyró nia si : 
-  z cza pod ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie), 
- spoiny (po czenia ró nych materia ów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z 

urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi). 
Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne. 

cza pod nego nie mo na umiejscawia  w ladach kó . Nale y unika  umiejscawiania z czy w obszarze poziomego oznakowania 
jezdni. 



D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
166 

cza pod ne mi dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie, o co najmniej 15 cm w kierunku 
poprzecznym do osi jezdni. 

cza poprzeczne mi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie, 
o co najmniej 2 m w kierunku pod nym do osi jezdni. 
 
5.9.1.1. Technologia rozk adania „gor ce przy gor cym" 
Do metody tej s  u ywane rozk adarki pracuj ce obok siebie. Wydajno ci wst pnego zag szczania sto ami rozk adarek musz  by  do 
siebie dopasowane. Przyj ta technologia robót ma zapewni  prawid owe i szczelne po czenie uk adanych pasów warstwy technologicznej. 
Zazwyczaj warunek ten zapewnia si  przez zminimalizowanie odleg ci mi dzy rozk adarkami tak, aby odleg  mi dzy uk adanymi 
pasami nie by a wi ksza ni  d ugo  rozk adarki oraz druga w kolejno ci rozk adark  nadk ada a mieszank  na pierwszy pas. 
 
5.9.1.2. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym" 
Wcze niej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie  wyprofilowan  kraw , równomiernie zag szczon , bez p kni . Kraw  
ta nie mo e by  pionowa, lecz powinna by  sko na. Najcz ciej takie przygotowanie kraw dzi polega na odci ciu w skiego pasa wzd  
kraw dzi ciep ej warstwy. Na kraw dzi pasa warstwy wi cej i wyrównawczej nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z czy wed ug 
punktu 5.9.1, w ilo ci co najmniej 50g na 1cm grubo ci warstwy 1 metr bie cy kraw dzi. Na kraw  pasa warstwy wi cej i 
wyrównawczej nie nale y nanosi  lepiszczy u ywanych do po czenia mi dzywarstwowego wed ug punktu 5.4 i 5.5. 
 
5.9.1.3. Zako czenie dzia ki roboczej 
Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w uk adaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym temperatura 
mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza dopuszczaln  granic . W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z 
mieszanek wa owanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nale y poprzedzi  usuni ciem u onego wcze niej pasa o d ugo ci do 3 m. Nale y 
usun  fragment pasa na ca ej jego grubo ci. Na tak powsta  kraw  nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz, w ilo ci co 
najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi 
 
5.9.2. Zag szczanie 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y uk ada  i zag szcza  warstwami umo liwiaj cymi uzyskanie wymaganej grubo ci, rz dnej 
powierzchni oraz spe nienie wymaga  w zakresie równo ci i zag szczenia. 
Zag szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nale y rozpocz  niezw ocznie, gdy nie zag szczony materia  b dzie móg  by  zag szczany 
walcami bez powodowania przemieszcze  warstwy lub sp ka  powierzchniowych. 
Zag szczanie nale y zako czy  zanim temperatura spadnie poni ej minimalnej temperatury wa owania. Wa owanie nale y kontynuowa  do 
czasu znikni cia z powierzchni warstwy wszystkich ladów po walcach. Nie dopuszcza si  powierzchniowego atania zawa owanej warstwy. 
Zag szczanie nale y prowadzi  statycznymi walcami stalowymi g adkimi, wibracyjnymi lub te  zespo em tych walców, o ci arze 80 - 100 
kN i szeroko ci wa u nie mniejszej ni  1450 mm. Dla zag szczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza si  równie  
zag szczanie walcami ogumionymi. Powierzchni  warstwy wi cej i wyrównawczej nale y wyko czy  walcem g adkim, statycznym lub 
wibracyjnym z wy czon  wibracj . Na pomostach obiektów mostowych nie nale y stosowa  walców wibracyjnych z w czon  wibracj . 
Dopuszcza si  stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawc , je eli mog  one zapewni  taki 
sam standard zag szczenia jak walce statyczne o ci arze 80 kN. Wykonawca powinien oceni  prac  walców wibracyjnych lub innych 
proponowanych walców przy wykonywaniu odcinka próbnego, co umo liwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe nale y zag szcza  w kierunku równoleg ym do osi drogi, a ko a nap dzane powinny znajdowa  si  bli ej 
uk adarki. Wa owanie nale y rozpocz  od spoin i prowadzi  od ni ej po onej do wy ej po onej kraw dzi. lady kolejnych przej  walca 
powinny zachodzi  na siebie na szeroko  co najmniej po owy szeroko ci tylnego ko a. 
Walce powinny pracowa  z pr dko ci  nie wi ksz  ni  5 km/godz. Nie dopuszcza si  postoju walca na nie zag szczonej w pe ni 
nawierzchni. Nale y równie  zastosowa rodki zapobiegaj ce zanieczyszczeniu nawierzchni olejem nap dowym, smarami, benzyn  i 
innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kó  walców, mo na je zwil  
wod . Nale y stosowa  tylko takie ilo ci wody, które s  wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kó , przy czym zaleca si  
stosowanie rozpylania wody (mgie ki wodnej). Na cz ciowo wyko czonej nawierzchni nie mog  tworzy  si  ka e wody. 
 
5.9.3. Z cza 
W przypadku wyst powania w nawierzchni bitumicznej z czy pod nych i poprzecznych, mieszanka powinna by  w pe ni zag szczona, a 
brzegi z czy powinny by  ze sob  zrównane, co mo na uzyska  stosuj c jedn  z wymienionych poni ej metod, przy czym dla z czy 
poprzecznych nale y stosowa  jedynie metod  opisan  w punkcie 2: 

1 przez zastosowanie dwóch lub wi cej uk adarek pracuj cych w zespole w takiej odleg ci, aby mo liwe by o ca kowite 
zag szczenie s siednich pasów roboczych przez ci e (nieprzerwane) wa owanie; 

2 przez obcinanie ods oni tych z czy na g boko  równ  wymaganej grubo ci warstwy, do uzyskania pionowej kraw dzi i 
usuni cie ca ego lu nego materia u. Nast pnie, przed u eniem s siedniego pasa roboczego, pionowe kraw dzie pokrywa si  
ta  przylepn  z polimeroasfaltem o minimalnej grubo ci 8 mm lub tiksotropow  mas  asfaltow . Je eli s siedni pas roboczy 
nie b dzie uk adany w tym samym czasie, ods oni  kraw  nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem listw  drewnian . 

Niedopuszczalne jest uszczelnianie po czenia wy cznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zag szczeniu 
warstwy. 
Wszystkie z cza powinny by  przesuni te o co najmniej: 
- 20 cm wzgl dem z czy pod nych do nich równoleg ych, 
- 200 cm wzgl dem z czy poprzecznych do nich równoleg ych, 
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wyst puj cych w ni ej po onej warstwie.  
Uk ad z czy powinien by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale y utrzymywa  w czysto ci. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje si  u enie 
nast pnej warstwy, dopuszcza si  jedynie ruch pojazdów i maszyn pracuj cych przy uk adaniu i zag szczaniu nast pnej warstwy. 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podj  starania w celu jej oczyszczenia, a je eli 
oka e si  to niemo liwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzj  o rozbiórce warstwy. Warstwa wi ca nie mo e pozosta  nie przykryta 
warstw cieraln  przez wi cej ni  trzy kolejne dni po u eniu. Inspektor Nadzoru, ze wzgl du na panuj ce warunki atmosferyczne lub z 
jakiegokolwiek innego powodu, mo e wyd  ten okres o minimalny, niezb dny czas. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  W ciwo ci warstw i nawierzchni 
6.2.1. Grubo  warstwy i zag szczenie 

ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 26. 
 
 

Tablica 26. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni 

Typ i wymiar 
mieszanki, 

przeznaczenie 

Projektowana grubo  
warstwy technologicznej 

[cm] 

Wska nik 
zag szczenia 

[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC 16 W, KR3-KR6 4,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 7,0 

AC 11W, KR1-KR2 4,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 6,0 

AC 8S, KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5  97 1,0 ÷ 3,0 

AC 5S, KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5  97 1,0 ÷ 3,0 

 
 
6.2.2. Równo  
Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu.  
Do oceny równo ci pod nej warstw wi cej i cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  metod  z 
wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. 
Pomiar wykonuje si  nie rzadziej, ni  co 10 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci pod nej warstwy wi cej i cieralnej nawierzchni dróg klasy 
wszystkich klas nie powinna by  wi ksza ni  podana w tablicy 27a.  
Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 27a. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci pod nej warstwy wi cej i cieralnej 
                                      wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Warto ci odchyle  równo ci 

poprzecznej warstwy wi cej  
[mm] 

Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej warstwy cieralnej  

[mm] 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i 
wy czania  8  5 

A, S, GP 
Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  10  6 

G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 
postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza  10  7 
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Do oceny równo ci poprzecznej warstw wi cej i cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  metod  z 
wykorzystaniem aty 4-metrowej  i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do 
osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona w rozporz dzeniu 
dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych nie powinna by  wi ksza ni  podana w tablicy 27b.  
Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 

Tablica 27b. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy wi cej i cieralnej 
                                      wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Warto ci odchyle  równo ci 

poprzecznej  warstwy wi cej 
[mm] 

Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej  warstwy cieralnej 

[mm] 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, w czania i 
wy czania  8  5 

A, S, GP 
Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  10  6 

G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 
postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza  12  9 

 
6.2.3. W ciwo ci przeciwpo lizgowe warstwy cieralnej 
Przy ocenie w ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy szych klas powinien by  okre lony wspó czynnik tarcia 
na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni  co 50 m na nawierzchni zwil anej wod  w ilo ci 0,5 l/m2, a 
wynik pomiaru powinien by  przeliczalny na warto  przy 100% po lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar  w ciwo ci 
przeciwpo lizgowych jest miarodajny wspó czynnik tarcia. Za miarodajny wspó czynnik tarcia przyjmuje si  ró nic   warto ci redniej E(µ) i  
odchylenia standardowego D: E(µ) - D. D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  wi ksza ni  1000 m. Liczba pomiarów 
na ocenianym odcinku nie powinna by  mniejsza ni  10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na wykona  
pomiarów z pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre cznice), poszczególne wyniki pomiarów 
wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do 
eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 
Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by  on zrealizowany z najmniejszym 
mo liwym opó nieniem. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  mniejsze ni  podane w tablicy 28. W 
wypadku bada  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzy owa  poszczególne wyniki pomiarów 
wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h 
 
 

Tablica 28. Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia  
                                                    wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci 
zablokowanej opony wzgl dem nawierzchni Klasa drogi Element nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 
Pasy ruchu -  0,37 

A,S 
Pasy: w czania i wy czania, jezdnie cznic  0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza  0,36 - 
 
6.3.  Dopuszczalne odchy ki 
 
Dopuszczalne odchy ki sk adników mma dla ka dej pobranej próbki: 
- Ziarna pozostaj ce na sicie o oczkach # 2mm ± 4,0% 
- Ziarna przechodz ce przez sito: # 0,063mm ± 2,0% 
- Zawarto  asfaltu: ± 0,3% 
 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e wykroczy  poza warto ci  dopuszczalne 
podane w pkt. 5.2.3. tablica 14 o wi cej ni  2% (v/v), a zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nie mo e wykroczy  poza warto ci 
podane w tablicy 26. 
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Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  wi kszy b  równy 98%. 
 
Grubo  wykonywanej warstwy nie mo e odbiega  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  ± 10%, a grubo  ca ego pakietu warstw 
asfaltowych nie mo e by  mniejsza od grubo ci projektowanej o wi cej ni  1 cm. 
 
 
6.4.  Badania laboratoryjne 
Badania dziel  si  na: 
- badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru). 
Badania kontrolne dziel  si  na: 
- dodatkowe, 
- arbitra owe. 
Je eli to konieczne, badania obejmuj : 
- pobranie próbek, 
- zapakowanie próbek do wysy ki, 
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdanie z bada . 
Na danie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wype niacz, lepiszcze itd.) 
nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a Inspektor Nadzoru b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. Strony kontraktu 
potwierdzaj  uznanie próbek na pi mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada  kontrolnych próbki te s  do 
oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.4.1. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn  staranno ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki 
nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie 
usun . 
Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  Inspektorowi Nadzoru na jego danie. 
Inspektor Nadzoru mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie bada  Wykonawcy. W razie zastrze  Inspektor Nadzoru mo e 
przeprowadzi  badania kontrolne wed ug p. 6.4.2. 
Zakres bada  wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- ocena wizualna posypki, 
- wykaz ilo ci materia ów lub grubo ci wykonanych warstw, 
- pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 
- pomiar równo ci poszczególnych warstw asfaltowych, 
- dokumentacja dzia  podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich w ciwo ci przeciw po lizgowych, 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
-  ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 
-  ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych, 
- badanie zag szczenia, 
- zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie, 
- sk ad (zawarto  asfaltu, uziarnienie) wbudowywanej mieszanki. 
 
6.4.2. Badania kontrolne 
Badania kontrolne s  badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s  podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem 
bada  na miejscu budowy zajmuje si  Inspektor Nadzoru w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Wykonawca mo e pobiera  i pakowa  do wysy ki próbki do bada  kontrolnych. Do wys ania próbek i przeprowadzenia bada  kontrolnych 
jest upowa niony tylko  Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placówka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej 
placówki. 
Wykaz i zakres bada  kontrolnych podano poni ej. 
Kruszywa: 
Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  mniejsza ni : 
-  wype niacz                                               2 kg, 
-  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm  5 kg, 
-  kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15kg. 
Lepiszcze: 
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Z lepiszcza nale y pobra  próbk redni  sk adaj  si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedn  próbk  cz ciow  nale y podda  
badaniom. 
Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli zewn trzny wygl d  (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  
obawy. 
Materia y do uszczelniania po cze : 
Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki  rednie  sk adaj ce si  z 3  próbek cz ciowych po 6 kg. Z tego jedn  
próbk  cz ciow  nale y podda  badaniom. 
Ponadto nale y pobra  i zbada  kolejn  próbk , je eli zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, zanieczyszczenia) mo e 
budzi  obawy. 
Mieszanka mineralno-asfaltów a i wykonana warstwa: 
Rodzaj i zakres bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 29. 
Nie zaleca si  wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zw aszcza ochronnej) na obiektach mostowych. 
Do oceny poprawno ci zag szczenia w takim wypadku mo e pos  ocena zag szczenia warstwy na dojazdach do obiektu. 
W badaniach kontrolnych mo na zastosowa  wspólne ustalenia dotycz ce rozlicze  podane w p. 8.2. 
 

Tablica 29.  Rodzaj i zakres bada  kontrolnych 
 

Warstwa Typ mieszanki 
Rodzaj bada  

P W AC S, SMA, BBTM 
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a) b)    
1.1. Uziarnienie + + + 
1.2. Zawarto  lepiszcza + + + 
1.3. G sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki + + + 
1.4. Zag bienie trzpienia (w cznie z przyrostem po   
       kolejnych 30 minutach badania) - - - 

2. Warstwa asfaltowa    
2.1. Wska nik zag szczenia a) + + + 
2.2. Spadki poprzeczne + + + 
2.3. Równo  + + + 
2.4. Grubo  lub ilo  materia u + + + 
2.5. Zawarto  wolnych przestrzeni a) + + + 
2.6. W ciwo ci przeciwpo lizgowe - - + 
2.7. Szczepno  mi dzywarstwowa metod  
bezpo redniego cinania Leutnera + + + 
a)      do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6000m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)  
b)      w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
Badanie szczepno ci mi dzywarstwowej metod  bezpo redniego cinania Leutnera pomi dzy warstw  podbudowy i warstw  wi . 
Wytrzyma  na cinanie powinna wynosi  nie mniej ni  0,7MPa. Wytrzyma  na cinanie pomi dzy warstw  wi  i cieraln  
powinna wynosi  nie mniej ni  1,0 MPa. 
 
6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma 
prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego 
odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 
 
6.4.4. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony Inspektora Nadzoru lub 
Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada  kontrolnych. 
Koszty bada  arbitra owych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub wska nika zag szczenia nale y z  w 
ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowa  si  nast puj cymi cechami: 



D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
171 

- z cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza 
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o odleg ci zgodne z p.5.9.3, 

- z cza powinny by  ca kowicie zwi zane a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie, 
- kraw dzie warstwy powinny by  wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz a konieczno  obci cia pokryte asfaltem, 
- warstwa powinna mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  warstwy wi cej jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej wi cej.  
Jednostk  obmiarow  warstwy wyrównawczej jest 1 t (tona) wbudowanego betonu asfaltowego na wyrównanie zgodnie z Dokumentacj  
Projektow  i pomiarami w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór i reklamacja robót 
Podzia  odbiorów 
Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów dziel  si  w zale no ci od charakteru robót na: 
- odbiory robót ulegaj cych zakryciu, polegaj ce na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, 
    które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaj  zakryciu; 
- odbiory cz ciowe, polegaj ce na ocenie ilo ci, jako ci i warto ci pieni nej wykonywanych robót 
    obj tych odbiorem cz ciowym.  Przedmiotem odbioru cz ciowego mog  by  wy cznie elementy 
    wyszczególnione w tabeli elementów scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmuj ce 
    ca  drog  lub jej cz ; 
- odbiory ko cowe, polegaj ce na ostatecznej ocenie ilo ci, jako ci i warto ci pieni nej wykonanych 
    robót. Przedmiotem odbioru ko cowego mo e by  tylko ca kowicie zrealizowana droga. 
Ocena cz ci wykonanych prac, pozwalaj ca na podj cie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest uwa ana za odbiór. 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbioru cz ciowego lub ko cowego robót nale y przed  odbieraj cemu nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow , 
-  recepty mieszanek i ustalenia technologiczne 
- ksi gi obmiaru robót i dziennik budowy, 
- wyniki bada  kontrolnych i oznacze  laboratoryjnych, 
- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w  stosunku do zatwierdzonej 
    dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotycz ce 
    warunków realizacji, termin rozpocz cia i zako czenia robót), 
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbieraj cego, 
- dokumentacj  powykonawcz  dla autostrad i dróg ekspresowych, 
- kosztorys wykonawczy sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami 
    zamawiaj cego 
Dokonuj cy odbioru robót ocenia ich jako  i ilo  na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów oraz po wnikliwej 

ocenie wizualnej wykonanych robót. 
Je eli wed ug oceny odbieraj cego, wykonane roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie s  gotowe do 

odbioru, odbieraj cy w porozumieniu z wykonawc  wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym dokumentem dokonania odbioru 
jest protokó . 

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupe niaj ce powinny zosta  spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany 
dotycz ce rodzaju, ilo ci i technologii mog  zosta  uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbieraj cego. 

8.2.1.  Odst pstwo od wymaga  
Je eli podczas odbioru zostan  stwierdzone wypadki przekroczenia warto ci dopuszczalnych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz ni ej, to 
ka dy taki wypadek jest uznawany za wad . Mog  mie  równie  miejsce inne wady, które nie s  opisane w niniejszych wymaganiach 
technicznych. 
 
8.2.2.  Potr cenia i post powanie z wadami 
Korzystaj c z przys uguj cych mu praw, Inspektor Nadzoru mo e w razie niedotrzymania warto ci dopuszczalnych: 
- grubo ci warstwy, 
- ilo ci zu ytego materia u, 
- sk adu mieszanki mineralnej, 
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- zawarto ci lepiszcza, 
- wska nika zag szczenia, 
- równo ci, 
- ciwo ci przeciwpo lizgowych, 
dokona  potr ce  wed ug zamieszczonych dalej wzorów, o ile wykonawca wyrazi na to pisemn  zgod . Je eli Wykonawca nie wyrazi na to 
zgody, to jest zobowi zany usun  wady. 
Je eli wada wynikaj ca z przekroczenia warto ci dopuszczalnej pojawi si  przed terminem przedawnienia si  reklamacji, to Inspektor 
Nadzoru mo e da  usuni cia tej wady. 
Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potr conej z powodu wady, je eli wada zostanie usuni ta w ramach jego zobowi za  
gwarancyjnych. W wypadku rozwi za  tymczasowych potr cenie nale y uzgodni  w osobnych umowach. 
 
8.2.2.1. Grubo  warstwy i ilo  zu ytego materia u 
Uzgodnione grubo ci warstw lub ilo ci materia ów na okre lon  powierzchni  mog  by  zani one o nie wi cej ni  warto ci dopuszczalne 
podane w pkt 6.3. 
Okre laj c ilo  materia ów na dan  powierzchni  oraz redni  grubo  warstwy, za podstaw  nale y przyj  ca y odcinek budowy. 
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi  podczas kontroli ilo ciowej odcinki cz ciowe. Odcinki cz ciowe powinny odpowiada , co najmniej 
wydajno ci dziennej.  
Wymagania dotycz ce minimalnej ilo ci materia u przypadaj cego na warstw  mieszanki o grubo ci 1 cm podaje tablica 30. 
Za grubo  warstw przyjmuje si  arytmetyczn redni  wszystkich jednostkowych warto ci grubo ci dla danej warstwy na ca ym odcinku 
budowy. 
 

Tablica 30.  Minimalne ilo ci materia ów przypadaj ce na 1m2 nawierzchni o grubo ci 1cm. 

Minimalna ilo  materia u na Im2 nawierzchni o grubo ci 1 cm w zale no ci od 
kategorii ruchu, [kg] Typ i wymiar mieszanki 

KR5-KR6 KR3-KR4 KR1-KR2 
AC 22 do warstwy podbudowy 23,1 

AC 22 i AC 16 do warstwy wi cej i 
wyrównawczej 25,0 - 

AC 16 do warstwy cieralnej 25,0 - - 
AC 11 do warstwy cieralnej 25,0 24,3 - 
AC 5 do warstwy cieralnej - - 25,0 
AC 8 do warstwy cieralnej - 25,0 - 
SMA 11 do warstwy cieralnej 25,0 - - 
SMA 8 do warstwy cieralnej 25,0 
MA5,MA8iMAll 25,0 
 

8.2.2.2. Sk ad mieszanki mineralnej 
Sk ad mieszanki mineralnej ocenia si  na podstawie bada  ekstrakcji, a nast pnie na podstawie analizy sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 
próbki. W wypadku w tpliwym dokonuje si  badania z dwóch pozosta ych cz ci próbki.  
W takim wypadku rednie warto ci sk adu oblicza si  z dwóch najmniej ró ni cych si  wyników. Dopuszczalne odchy ki podaje tablica 31.  
Ocenianymi parametrami s : 
- zawarto  ziaren mniejszych od 0,063 mm, 
-  zawarto  ziaren wi kszych od 2 mm. 
 

Tabela 31.  Dopuszczalne odchy ki sk adu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie 

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchy ek [% bezwzgl dne] 
 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
wa owane Podzia  wg klas drogi 

 
 

A,S GP,G Z 
Zawarto  ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4,0 
Zawarto  ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0 

 
8.2.2.3. Zawarto  lepiszcza 
Zawarto  lepiszcza w ka dej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce pobranej wyj tkowo z 
zag szczonej warstwy nie mo e odbiega  od wymaganej warto ci o wi cej ni  tolerancje podane w tablicy 32. Te same warto ci tolerancji 
dotycz  obliczonej redniej arytmetycznej zawarto ci asfaltu z danego odcinka budowy. 
Zawarto  lepiszcza nale y oznacza  wed ug PN-EN 12697-1. 
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Tablica 32.  Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej arytmetycznej 
                             wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Liczba wyników bada  Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20 

AC do warstwy cieralnej ±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 
AC do warstw wi cej, 

wyrównawczej i 
podbudowy oraz SMA, 

MA, PA, BBTM 
±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,35 ±0,30 ±0,25 

 
8.2.2.4.  Wska nik zag szczenia i zawarto  wolnych przestrzeni 
Wska nik zag szczenia gotowych warstw asfaltowych i ka dej próbki pobranej z zag szczonej nawierzchni nie mo e by  mniejszy od 
warto ci podanych w tablicy 25, która okre la równie  wymagan  zawarto  wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z 
poszczególnych mieszanek mineralno-asfaltowych. 
 
8.2.2.5.  Równo  
Je eli nierówno  pod na lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metod  
równowa , jest wi ksza od ustalonej warto ci dopuszczalnej, Zamawiaj cy nalicza potr cenia za wady trwa e. Nierówno  ustala si  dla 
ka dego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinków warstwy nawierzchni. 
 
8.2.2.6.  W ciwo ci przeciwpo lizgowe 
Zamawiaj cy nalicza potr cenia za wady trwa e, je eli warto  miarodajnego wspó czynnika tarcia b dzie ni sza od ustalonej warto ci 
dopuszczalnej oraz nie przekroczy warto ci podanej w tablicy 33 lub gdy poszczególne wyniki bada  na krótkich odcinkach nawierzchni 
sanie ni sze ni  0,42, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h.  
W wypadku uzyskania podczas bada  odbiorczych warto ci ni szych od dopuszczaj cych potr cenia wykonawca jest zobowi zany przed 
odbiorem ostatecznym do usuni cia wady w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym 
 

Tablica 33.  Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia, dla których stosuje si  potr cenia 
                        na etapie odbioru nawierzchni 

Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci zablokowanej 
opony wzgl dem nawierzchni Klasa drogi Element nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 
Pasy ruchu - 0,35 

A, S Pasy w czania i wy czania, jezdnie 
cznic 0,42 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 
pobocza 0,34 - 

 
8.2.3. Obliczenie kwoty potr ce  
Je eli Inspektor Nadzoru wprowadzi potr cenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad ilo ciowych, grubo ci, sk adu mieszanki 
mineralnej, zawarto ci lepiszcza, wska nika zag szczenia, równo ci lub w ciwo ci przeciwpo lizgowych, to ich wysoko  jest obliczana 
na podstawie wzorów podanych poni ej. Potr cenia naliczane s  dla wad wi kszych ni  dopuszczalna tolerancja wykonania. 
Je eli w jednej inwestycji zostanie wykryta wi ksza ilo  wad, z powodu których powinny by  dokonane potr cenia zgodnie z odpowiednimi 
punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potr cenia te nale y zsumowa . Ogólna kwota wszystkich potr ce  jest ograniczona do 70% ceny 
ogólnej danej pozycji w odniesieniu do przyporz dkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowej. 
 
8.2.3.1.  Niew ciwa grubo  warstwy 
Potr cenie jest obliczane zarówno na podstawie redniej warto ci wszystkich warto ci jednostkowych, jak i na podstawie sumy potr ce  
cz ciowych. Kwot  potr cenia stanowi wy sza warto . 
Je eli rzeczywista grubo  warstwy (warto rednia) jest mniejsza od grubo ci zapisanej w kontrakcie o wi cej ni  warto  dopuszczalna 
podana w pkt. 6.3, to niezale nie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potr cenie jest 
obliczane wed ug nast puj cego wzoru: 
 
Agw = ( Pgw/100) x 3,75 x K x F     lub     Agw = A’ x (K x F/100),         (1) 
 
w którym:  
Agw - potr cenie, [PLN]; 
Pgw - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej 10% lub 15% grubo ci okre lonej w kontrakcie, 
         [%]; 
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K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]; 
F - powierzchnia obj ta sprawdzeniem, [m2]. 
Je eli jednostkowe warto ci grubo ci s  ni sze od warto ci okre lonych w kontrakcie o wi cej ni  dana warto  dopuszczalna podana w 
pkt. 6.3, to potr cenia cz ciowe dla danych powierzchni s  obliczane wed ug wzoru (1). W miejsce warto ci dopuszczalnej 10% lub 15% 
dla warto ci redniej, nale y wstawi  warto  dopuszczaln  10%, 15% lub 25% dla warto ci jednostkowych. 
Przy obliczaniu warto ci jednostkowych oraz rednich, dla grubo ci w ramach oblicze  wysoko ci potr ce  w punktach pomiarowych 
wielowarstwowych struktur bez ogranicze , s  uwzgl dniane warstwy po one wy ej jako kompensacja wyst puj cego niedoboru 
grubo ci. 
 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (1), na rys. 1 i w tablicy 34, przedstawiono warto  parametru A' = Pgw x 3,75 [%] w zale no ci 
od warto ci Pgw. 
 
8.2.3.2.  Niew ciwa ilo  zu ytego materia u 
Je eli rzeczywista ilo  materia u jest mniejsza od ilo ci zapisanej w kontrakcie o wi cej ni  warto  dopuszczalna podana w tablicy 34, to 
niezale nie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3), potr cenie jest obliczane wed ug wzoru (1). 
 

Parametr Pgw [%] 

 
Rys. 1    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A'  

 
 

Tablica 42.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 

Pgw [%] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5,0 5,5 6 6,5 7 

A’ [%] 1,875 3,75 5,625 7,5 9,375 11,25 13,125 15, 16,875 18,75 20,625 22,5 24,375 26,25 

Pgw [%] 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

A' [%] 28,125 30 31,875 33,75 35,62
5 

37,5 39,375 41,25 43,125 45 46,875 48,75 50,625 52,5 
 
8.2.3.3.  Niew ciwy sk ad mieszanki mineralnej 
Potr cenia oblicza si  wed ug wzorów (2) i (3) dla wszystkich badanych parametrów, proporcjonalnie do warto ci charakteryzuj cej 
poszczególne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez ka  z próbek: 
- potr cenia za niew ciw  ilo  ziaren mniejszych od 0,063mm 
 
Aw = pw x  K x F          (2) 
 
- potr cenia za niew ciw  ilo  ziaren wi kszych od 2,0 mm 
 
Az = pz x K x F          (3) 
 
W których: 
Aw i Az - potr cenie, [PLN] 
pw i pz - wspó czynniki podane w tablicach 35 i 36; 
K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]  
F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez próbk  lub pomiar, [m2] 
Je eli odchy ki przekraczaj  maksymalne warto ci dopuszczalne, to dany odcinek nale y wy czy  z odbioru do czasu wykonania robót 
niezb dnych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku dopuszczalny jest, za zgod  stron, odbiór cz ciowy. 
 
 
 

Tablica 35.  Wspó czynnik pw do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziaren mniejszych od 0,063 mm 
                         w mieszance mineralno- asfaltowej 

Odchylenie od recepty Wspó czynnik pw [-] 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Podzia  wg klasy drogi 

 

A, S GP, G Z, L, D 
2,1 0,0020 0,0015 0,0010 
2,2 0,005 0,003 0,002 
2,3 0,010 0,006 0,004 
2,4 0,016 0,010 0,006 
2,5 0,052 0,014 0,008 
2,6 0,037 0,019 0,011 
2,7 0,048 0,025 0,015 
2,8 0,064 0,033 0,019 
2,9 0,081 0,041 0,023 
3,0 0,101 0,049 0,028 
3,1 - 0,059 0,033 
3,2 - 0,068 0,039 
3,3 - 0,079 0,045 
3,4 - 0,090 0,059 
3,5 - 0,101 0,066 
3,6 - - 0,075 
3,7 - - 0,083 
3,8 - - 0,092 
3,9 - - 0,101 
4,0 - - - 
4,1 - - - 
4,2 - - - 
4,3 - - - 
4,4 - - - 
4,5 - - - 

 
Tablica 36.  Wspó czynnik pz do obliczania potr ce  za niew ciw  ilo  ziaren wi kszych od 2,0 mm  

                             w mieszance mineralno- asfaltowej  

Wspó czynnik pz [-] 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Podzia  wg klasy drogi 
Odchylenie od recepty [%] 

A, S GP, G Z,L,D 
6 - - - 
7 0,002 0,001 0,001 
8 0,008 0,004 0,003 
9 0,019 0,010 0,007 

10 0,050 0,018 0,012 
11 - 0,032 0,021 
12 - 0,050 0,028 
13 - - 0,039 
14 - - 0,050 

 
8.2.3.4. Niew ciwa zawarto  lepiszcza 
Je eli rzeczywista zawarto  lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawarto ci deklarowanej o wi cej ni  
wynosi warto  tolerancji podana w pkt. 6.3, to potr cenie nale y obliczy  wed ug wzorów (4) i (5). Je eli jest za ma a zawarto  lepiszcza 
dla pojedynczego wyniku bada  i dla warto ci rednich z 2÷4 próbek to: 
- dla p1  0,3% niedobór lepiszcza oblicza si  wed ug wzoru: 
 
Al = (pl/100) x 30 x K x F,          (4) 
 
> 0,3 % niedobór lepiszcza oblicza si  wed ug wzoru: 
 
Al = [(pl x 130 – 30)/100] x K x F          (5) 
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w których: 
Al - potr cenie, [PLN]; 
pl  - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej i tolerancji podanej w pk 6.3, na podstawie zawarto ci podanej przy badaniach 
kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobór poni ej warto ci dopuszczalnej, [%]; 
K  - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t];  
F  - powierzchnia obj ta sprawdzeniem, [m2] lub odpowiednia ilo  materia u, [t]. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorami (4) i (5) warto  parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w tablicy 37. 
 

Tablica 37.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A' [%] je eli pl  0,3 to A' = pl x 30; 
                                je eli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30 

pl [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
A' [%] 3 6 9 22 35 48 61 74 

 

 
 

Rys. 2    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' [%] je eli pl  0,3 to A' = pl x 30; 
                                je eli pl > 0,3 to A' = pl x 130 - 30 
 
Je eli jest za ma a zawarto  lepiszcza dla warto ci rednich z pi ciu i wi cej prób, to wzór na obliczenie potr cenia przybiera posta : 
 
Al. = (pl/100) x 100 x K x F          (6) 
 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (6) na rys. 3 i w tablicy 38 przedstawiono warto  parametru A' = pl xl00. 
 

 
Rys. 3    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' 

 
Tablica 38.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 

pl [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
A' [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 

 
Potr cenie mo na obliczy  zarówno na podstawie warto ci redniej z wszystkich warto ci jednostkowych, jak i na podstawie sumy potr ce  
cz ciowych dokonanych na podstawie warto ci dla pojedynczego wyniku bada . Wy sza warto  jest warto ci  potr cenia. 
 
8.2.3.5. Niew ciwe zag szczenie warstwy 
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Je eli wska nik zag szczenia jest ni szy od warto ci dopuszczalnej podanej w tablicy 26, to potr cenie nale y oblicza  zgodnie z wzorem 
(7): 
 
Ag = (pg2/100) x 3 x K x F          (7) 
 
w którym: 
Ag  - potr cenie, [PLN]; 
pg  - warto  przekroczenia w dó  warto ci dopuszczalnej w stosunku do danego wska nika zag szczenia, 
         [%]; 
K  - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m2] lub [PLN/t]; 
F  - powierzchnia obj ta sprawdzeniem [m2] lub odpowiednia ilo  materia u [t]. 
W celu u atwienia pos ugiwania si  wzorem (7) warto  parametru A'= pg 2 x 3 przedstawiono na rys. 4 i w tablicy 39. 
 

 
Rys. 4    Graficzne przedstawienie warto ci parametru A' 

 
 
 

Tablica 39.  Tabelaryczne przedstawienie warto ci parametru A ' 

pg [%] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 
A' [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48 

 
Przyk ad: 
asfaltowa warstwa cieralna z SMA 
K= 100 PLN/m2 
F = 6000 m2 
wymagany wska nik zag szczenia 97 %  
uzyskany wska nik zag szczenia 96 %  
niedobór pg = (97-96) % = 1%  
A' = 12 x 3 = 3 %  
Zatem potr cenie wynosi: Ag = (3 : 100) x 100 [PLN/m2] x 6000 [m2] = 18000 PLN 
 
8.2.3.6. Niew ciwa równo  
Potr cenie za nierówno ci mierzone wska nikiem IRI obliczane jest wed ug wzoru: 
AIRI = p2IRI x 0,2 x K x FIRI          (8) 
w którym: 
Airi -potr cenie, [PLN]; 
pIRI - zmierzona nierówno  powy ej ustalonej warto ci dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, [mm/m] 
K- koszt 1m2 wykonanej, ocenianej warstwy wg kosztorysu wykonawczego cznie z zastosowanymi 
      narzutami; 
FIRI - powierzchnia ocenianego pasa warstwy cieralnej nawierzchni na d ugo ci 50m. 
W przypadku, gdy warto  p2IRI b dzie wi ksza od 1 Wykonawca jest zobowi zany do usuni cia wady w sposób uzgodniony z 
Zamawiaj cym. 
Potr cenie za nierówno ci mierzone metod aty i klina jest obliczane wed ug wzoru:  
Ar =  Pr2 x ( 0,0015 x K x Fr )          (9) 
w którym: 
Ar - potr cenie, [PLN]; 
Pr - zmierzona nierówno  w mm powy ej ustalonej warto ci dopuszczalnej; 
Fr - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na d ugo ci 100 m. 
W wypadku, gdy  Pr2 b dzie wi ksza od 130 Wykonawca jest zobowi zany, do usuni cia wady w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym 
 
8.2.3.7. Niew ciwe w ciwo ci przeciwpo lizgowe 
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Potr cenia za wady trwa e obliczane jest wed ug wzoru: 
ASRT =  p2srt x (80 x K x Fsrt)          (10) 
w którym: 
Asrt- potr cenie, [PLN]; 
psrt - wielko  zmniejszenia warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia poni ej ustalonej warto ci 
          dopuszczalnej, na ocienianym odcinku;  
K - koszt  1m2 wykonanej, ocenianej  warstwy wg kosztorysu wykonawczego cznie z zastosowanymi  
       narzutami;  
Fsrt - powierzchnia ocenianego pasa warstwy cieralnej nawierzchni, reprezentowana przez pomierzon   
          warto  miarodajnego wspó czynnika tarcia 
 
8.3.  Reklamacje 
W ocenie przed up ywem terminu gwarancyjnego pod uwag  brane jest zu ycie nawierzchni, z uwzgl dnieniem kategorii ruchu i klasy drogi. 
Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, je eli zosta y one wykonane jako nowe, jako pe na przebudowa 
istniej cej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgl dniaj cym wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji 
projektowej. 
W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie cz ciowego odbioru robót okres gwarancyjny 
odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wyd a si  o 1 rok. 
 
8.4.  Obmiary i rozliczenia 
W opisie wymaga  nale y okre li , czy rozliczenie ma by  przeprowadzone wed ug grubo ci warstwy, czy wed ug ilo ci materia ów 
zu ytych na dan  powierzchni . W wypadku powierzchni mniejszych ni        6000 m2 nale y wymaga  rozliczenia wed ug grubo ci. Je eli 
wymagane jest rozliczenie wed ug grubo ci, to nale y poda  metod  pomiaru. 
Poszczególne warstwy nale y rozliczy  zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 
Zap ata za dodatkowe szeroko ci, d ugo ci, grubo ci i ilo ci materia ów, wykraczaj ce poza postanowienia poni szych punktów, przys uguje 
tylko wtedy, gdy ich wykonanie zosta o zlecone na pi mie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien w por  zg osi  odpowiedni 
wniosek, je eli konieczno  wykonania dodatkowych ilo ci pojawi si  bez jego winy. 
Próbki pobrane do rozliczenia nale y na danie przekaza  Inspektorowi Nadzoru.  
 
8.4.1. Szeroko  
Szeroko  wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej uko nej kraw dzi do rodka linii skosu o za onym 
pochyleniu 2:1. 

8.4.2. Grubo  
Pojedynczy pomiar grubo ci nale y wykonywa  w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na wykonanej powierzchni. 
Odleg  wzd na profili pomiarowych powinna wynosi  50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych mo e zosta  ona zwi kszona 
do 200 m. Minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi jednak 20. 
Liczba punktów pomiarowych warstw asfaltowych krótszych odcinków lub ulic miejskich mo e zosta  zredukowana. 
Przy pomiarze grubo ci poprzez pomiar odleg ci od sznura lub niwelacj , dla ka dego mierzonego profilu nale y zmierzy  po trzy punkty 
na osi jezdni oraz w obydwu zewn trznych punktach 1/3 po owy jezdni (dla jezdni o szeroko ci 7,50 m odleg  od osi jezdni wynosi 2,50 
m). 
Przy pomiarze grubo ci za pomoc  grubo ciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla ka dego profilu nale y sprawdza  
tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na rodku i z lewej strony osi jezdni. 
 
8.5.  Rozliczenie 
8.5.1. Rozliczenie wed ug grubo ci 
8.5.1.1. Sprawdzenie grubo ci 
Je eli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla ka dej warstwy nale y wykaza , czy grubo  rzeczywista jest zgodna z 
grubo ci  okre lon  w kontrakcie. 
Za grubo  przyjmuje si redni  arytmetyczn  z wszystkich pomiarów dla danej warstwy na ca ym odcinku budowy. 
Wykazanie ilo ciowe nie jest wymagane. 
 
 
8.5.1.2. Grubo  dodatkowa 
Dodatkowe grubo ci poszczególnych warstw b  w pierwszej kolejno ci zaliczane jako wyrównanie niedoborów ni ej le cych warstw 
mineralno-asfaltowych. Pozosta a dodatkowa grubo  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem b dzie 
uwzgl dniona przy zap acie tylko w zakresie 5% grubo ci wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko 
jedna warstwa. Niedobory grubo ciowe poszczególnych warstw b  potr cane, chyba e zosta y skompensowane nadmiarami z warstw 
wy szych. 
 
8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej 
Je eli przy rozliczeniu nale y uwzgl dni  nadmiar lub niedobór grubo ci warstw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie 
zmieniona w zale no ci od stosunku dodatkowej grubo ci podlegaj cej zap acie do grubo ci danej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
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8.5.2. Rozliczenie wed ug ilo ci materia ów 
8.5.2.1. Wykazanie ilo ci zu ytych materia ów 
Je eli kontrakt przewiduje rozliczenie wed ug ilo ci materia ów zu ytych na jednostk  powierzchni [kg/m2], to dla ka dej warstwy nale y 
wykaza , na ile rzeczywista ilo  jest zgodna z ilo ci  okre lon  w kontrakcie. Jako podstaw  do obliczenia tej ilo ci dla ka dej warstwy 
nale y przyj  ilo  zu yt  na ca y odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo da  udokumentowania ilo ciowego dla odcinków 
cz ciowych. Odcinki takie powinny wtedy odpowiada , co najmniej wydajno ci dziennej. 
 
8.5.2.2. Ilo ci dodatkowe 
Dodatkowe grubo ci poszczególnych warstw b  w pierwszej kolejno ci zaliczane jako wyrównanie niedoborów ni ej le cych warstw z 
mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozosta a dodatkowa grubo  górnej warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem 

dzie uwzgl dniona przy zap acie tylko w zakresie 5% ilo ci wymaganej w kontrakcie.  
To samo dotyczy sytuacji, w której Wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory ilo ciowe poszczególnych warstw b  potr cane, 
chyba e zosta y skompensowane nadmiarami z warstw wy szych. 
 
8.5.2.3. Dostosowanie ceny 
Je eli przy rozliczeniu nale y uwzgl dni  nadmiar lub niedobór ilo ciowy, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia zostanie zmieniona 
w zale no ci od stosunku dodatkowej ilo ci podlegaj cej zap acie do ilo ci danej (rozliczeniowa cena jednostkowa). 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.  Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanej warstwy wi cej / cieralnej nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci wykonanych robót w 
oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  zakup i dostarczenie materia ów przeznaczonych do produkcji mieszanki,  
-  opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszank  mineralno-asfaltow  wraz z badaniami,  
-  wykonanie odcinka próbnego, 
-  wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzon  recept  laboratoryjn , 
-  transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- zabezpieczenie kraw dzi z czy, 
- wbudowanie mieszanki zgodnie z za on  grubo ci , szeroko ci  i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
- zag szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i obci cie kraw dzi, 
- przeprowadzenie wszystkich niezb dnych bada , pomiarów, prób i sprawdze , w tym dodatkowo zleconych przez Inspektora 
Nadzoru, 
- utrzymanie warstwy wi cej/ cieralnejw czasie robót, 
-  regulacja w azów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za krótkich, 
 uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 
- wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji robót obj tych niniejsz  SST i zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
 

atno  za 1 ton  wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego na wyrównanie nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci 
robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  zakup i dostarczenie materia ów podstawowych i pomocniczych, 
-  opracowanie recept na mieszanki betonu asfaltowego, 
- wyprodukowanie mieszanek zgodnych z zatwierdzonymi receptami laboratoryjnymi, 
-              posmarowanie emulsj  kationow  lub lepiszczem asfaltowym kraw dzi po cze  oraz powierzchni styku 
               warstwy z kraw nikami i urz dzeniami obcymi, 
-              transport mieszanek na miejsce wbudowania, 
-             wbudowanie mieszanek zgodnie z za onym profilem z zachowaniem projektowanej niwelety, 
-             zag szczenie mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- obci cie kraw dzi lub wyprofilowanie wraz z pokryciem lepiszczem brzegów warstwy, 
-             inne prace, niezb dne do wykonania robót obj tych zakresem n/n SST zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 



D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
180 

1. „WT-1 Kruszywa 2010" 
2. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" 
3. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" 
4. „WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” 
5. Polskie Normy powo ane w WT-2 
6. Polskie Normy powo ane w WT-3 
7. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 

publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
8. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004 r. 
 
9Polskie Normy powo ane w WT-1, WT-2, WT-3 
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO 

1.  WST P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
frezowaniem nawierzchni bitumicznej na zimno w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - 
granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  frezowania istniej cej nawierzchni bitumicznej przed 
wykonaniem nowych warstw nawierzchni i obejmuj  wykonanie frezowanie ca ci nawierzchni asfaltowych na zimno,  grubo  9-
14cm ( rednio 12cm) . Lokalizacja odcinków frezowanych wg wymaga  Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - czynno  techniczna, maj ca na celu poprawienie równo ci 

poprzecznej i pod nej jezdni lub usuni cia warstwy nawierzchni.  
1.4.2. Destrukt - materia  mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchów zwi zanych lepiszczem bitumicznym, 

powsta y w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia. 
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne warunki dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.  
 
2.  MATERIA Y 

Nie wyst puj . 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”.  
 
3.2.  Sprz t do frezowania 
Nale y zastosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni bitumicznej na okre lon  g boko  z dok adno ci  
okre lon  w pkt. 5 n/n SST. 
Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie wymaganej równo ci oraz pochyle  poprzecznych i 
pod nych powierzchni po frezowaniu. Wymagan  równo  okre lono w pkt. 5 n/n SST. 
Do ma ych robót (naprawy cz ci jezdni) Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  frezarki sterowane mechanicznie. 
 
Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  dobrana zale nie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szeroko  b bna mo e 
by  dostosowana do szeroko ci skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu ca ej szeroko ci jezdni szeroko  b bna 
skrawaj cego powinna by  co najmniej równa 1800 mm (frezarka musi by  sterowana elektronicznie).  
Przy du ych robotach frezarki musz  by  wyposa one w przeno nik sfrezowanego materia u, podaj cy go na rodki transportu. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz , a poza nimi powinny, by  zaopatrzone w systemy odpylania. 
Za zgod  Inspektora Nadzoru mo na dopu ci  frezarki bez tego systemu: 
a)  na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b)  na drogach miejskich, przy ma ym zakresie robót. 
Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport destruktu 
Do transportu destruktu nale y stosowa  samochody samowy adowcze. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w 
jakich wykonywane b  roboty zwi zane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na zimno. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Wykonanie frezowania 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno nale y wykona  na powierzchniach okre lonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do frezowania nale y u  frezark  sterowan  elektronicznie, wzgl dem ustalonego poziomu odniesienia, zachowuj c spadki 
poprzeczne i niwelet  drogi oraz równo  powierzchni okre lon  j.n.  
Frezowanie nawierzchni na ca ej szeroko ci jezdni nale y wykona  frezark  o szeroko ci b bna frezuj cego min. 1800 mm. 
Nawierzchnia powinna by  sfrezowana na g boko  projektowan  z dok adno ci   5 mm. 
Nierówno ci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrow at  zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wynosi  wi cej ni  6 
mm.  
Frezy nie powinny by  nadmiernie zu yte aby powierzchnia po frezowaniu nie by a zbyt chropowata.  
Styk s siednich przej  frezarki powinien by  mo liwie na tym samym poziomie; dopuszczalna ró nica poziomów mo e wynosi   
3,0 mm. 
W miejscach, gdzie grubo  przewidywanych wyrówna  klinem schodzi do zera, w ramach frezowania uszarstniaj cego, nale y 
odpowiednio zwi kszy  g boko  frezowania. 
Po zako czeniu frezowania, powierzchnia po tej czynno ci powinna by  oczyszczona tego samego dnia. 
Uzyskany destrukt nale y przekruszy , przetransportowa , roz  i zag ci  zgodnie z decyzj  Zamawiaj cego. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola jako ci robót 
Kontrola jako ci robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa  pomiary okre lone w tablicy 1. 
 

Tablica 1.   Zakres i cz stotliwo  bada  kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno 

Lp. ciwo ci Minimalna cz stotliwo  bada  kontrolnych 
1. Równo  pod na at  4-metrow  co 20 m 
2. Równo  poprzeczna at  co 20 m 
3. Spadki poprzeczne Co 50 m 
4. Szeroko  frezowania Co 50 m 
5. G boko  frezowania Na bie co 

 
Dopuszczalne nierówno ci powierzchni po frezowaniu okre lono w pkt. 5.2. 
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by  zgodny z okre lonym w Dokumentacji Projektowej, z tolerancj   
0,5%. 
Szeroko  frezowania powinna by  zgodna z okre lon  w Dokumentacji Projektowej z dok adno ci    5 cm. 

boko  frezowania powinna by  zgodna z okre lon  w Dokumentacji Projektowej z dok adno ci    5 mm. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z frezowaniem nawierzchni jest 1 m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni na 
okre lon  g boko . 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi zanych z frezowaniem nawierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 sfrezowanej nawierzchni b dzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o pomiary i 
wyniki bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
- frezowanie nawierzchni na okre lon  g boko  z zachowaniem wymaganej równo ci oraz pochyle  poprzecznych i 

pod nych, 
- przekruszenie frezowanego materia u, 
- transport sfrezowanego materia u, 
-  uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót, 
-  przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy 

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
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D.05.03.13  NAWIERZCHNIA   Z   MIESZANKI  GRYSOWO – MASTYKSOWEJ   (SMA) 
 
1.  WST P 

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru warstwy cieralnej nawierzchni z mieszanki grysowo - 
mastyksowej (SMA) w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna 
miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem: 

warstwy cieralnej z mieszanki typu SMA 8 PMB 45/80-55 dla KR4 o grubo ci warstwy 4 cm, zgodnie z lokalizacj  wg 
Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu lub polimeroasfaltu, 

wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania. 
1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o du ej zawarto ci grysów, zawieraj ca stabilizator mastyksu. 
1.4.4. Stabilizator mastyksu - dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, w ókno celulozowe, mineralne), zapobiegaj cy jej 

rozsegregowaniu. 
1.4.5. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwi kszenia jego przyczepno ci 

do kruszywa. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materia ów 
Warunki ogólne stosowania materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Kruszywa 
Do warstwy cieralnej z mieszanki SMA nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 
Kruszywa 2010" cz  2. 
W tablicach 1 i 2 podano wymagane w ciwo ci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy cieralnej z 
mieszanki SMA. 

Tablica 1.   Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy cieralnej z mieszanki SMA 
 

ciwo ci kruszywa Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 

 
 

KR1- KR2 
 

KR3- KR4 KR5- KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie ni sza ni : Gc 85/20 Gc 90/15 Gc 90/15 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

G 20/15 G 25/15 G 25/15 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : f2 f2 f2 
Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-
4; kategoria nie wy sza ni : 

FI25 

lub SI25 
 

FI20 

lub SI20 
FI20 

lub SI20 
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Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i 
amanej w kruszywie grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria 
nie ni sza ni : 

C Deklarowana C 100/0 C 100/0 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 rozdzia  5; 
kategoria nie ni sza  ni   

 
 

LA30 

 
 

LA30 

 
 

LA25 

Odporno  na polerowanie kruszywa (badana na normowej 
frakcji kruszywa do mieszanki minieralno - asfaltowej) wed ug 
PN-EN 1097-8, kategoria nie wy sza ni : 

 
PSVDeklarowane 

 
PSVDeklarowana 48 

 
PSV50 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

deklarowana 
przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdzia  7,8 lub 9  
kategoria nie wy sza ni : WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana 

Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-6 w 1%NaCl, kategoria 
nie wy sza ni : FNaCl7 FNaCl7 FNaCl7 

„Zgorzel s oneczna" bazaltu wed ug PN-EN 1367-3,  
wymagana kategoria: SBLA SBLA SBLA 

Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug  
PN-EN 932-3: 

deklarowany 
przez producenta 

deklarowany 
przez producenta 

deklarowany 
przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

wymagana 
odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug  
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza ni : V3,5 V3,5 V3,5 

  a) D/d<4 
 

Tablica 2.   Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego do warstwy cieralnej z mieszanki SMA 

ciwo ci kruszywa Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu 

 KR1- KR2 KR3- KR4 KR5- KR6 
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: GF85  GF85  GF85  
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : fl6 fl6 fl6 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : MBF10 MBF10 MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie ni sza ni : Ecs Deklarowana Ecs30 Ecs30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana 
przez 

deklarowana 
przez 

deklarowana 
przez 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdzia  7,8 lub 9  
kategoria nie wy sza ni : WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wy sza ni : mLPC 0,1 mLPC 0,1 mLPC 0,1 
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W mieszance SMA do warstwy cieralnej zaleca si  stosowanie mieszanki grysów o du ej odporno ci na polerowanie w celu 
poprawy szorstko ci nawierzchni. W mieszance SMA do warstwy cieralnej (KR3÷KR6) nie nale y stosowa  grysów wapiennych i 
dolomitowych 
 
2.3.  Wype niacz 
Nale y stosowa  wype niacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" cz  2.  
W tablicy 3 podano wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z mieszanki SMA. 
 

Tablica 3.   Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z mieszanki SMA 

ciwo ci wype niacza 

 
 

Wymagania  

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 w PN-EN 13043 
 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m) 

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug  
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1,  
wymagana kategoria: R&B 8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wy sza ni : WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21 
kategoria nie ni sza ni : CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa" wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 
 
2.4.  Polimeroasfalt 
Do wytwarzania mieszanki grysowo- mastyksowej typu SMA przewidzianej do wykonania warstwy cieralnej nale y stosowa  
elastomeroasfalt PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023. 
 
2.5.  Stabilizator mastyksu 
Dodatek stabilizuj cy mieszank  SMA musi posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez jednostk  uprawnion  oraz akceptacj  
Inspektora Nadzoru. Zaleca si  stosowanie stabilizatora z w ókien celulozowych. 
 
2.6.  rodek adhezyjny 

rodek adhezyjny i jego ilo  powinny by  dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Ocen  przyczepno ci 
nale y okre li  na podstawie badania wg PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, stosuj c kruszywo 8/11 jako podstawowe 
(dopuszcza si  inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepno  lepiszcza do kruszywa powinna wynosi  
co najmniej 80 %. 
Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj  aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub inn  notyfikowan  jednostk . Wytwórnia mieszanek 
mineralno-bitumicznych powinna by  wyposa ona w automatyczny system dozowania rodka adhezyjnego 
 
2.7 Ta my asfaltowo-kauczukowe. 
Przy wykonywaniu robót nale y stosowa  asfaltowo-kauczukowe ta my samoprzylepne w postaci wst gi uformowanej z asfaltu 
modyfikowanego polimerami, o przekroju prostok tnym o szeroko ci od 20 do 70 mm, grubo ci od 2 do 20 mm, d ugo ci od 1 do 
10 m, zwini te na rdze  tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 
 Ta my powinny charakteryzowa  si : 
a)     dobr  przyczepno ci  do pionowo przeci tej powierzchni nawierzchni, 
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b)    wytrzyma ci  na cinanie nie mniejsz  ni  350 N/30 cm2, 
c)     dobr  gi tko ci  w temperaturze -20oC na wa ku  10 mm, 
d)    wyd eniem przy zerwaniu nie mniej ni  800%, 
e)     odkszta ceniem trwa ym po wyd eniu o 100% nie wi kszym ni  10%, 
f)      odporno ci  na starzenie si . 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA) powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- wytwórni stacjonarnej, o mieszaniu cyklicznym, do wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych, wyposa onej w dozownik 

stabilizatora, 
- uk adarek do rozk adania mieszanki mineralno - asfaltowej,  
- walców stalowych g adkich rednich, ci kich lub bardzo ci kich, 
- samochodów samowy adowczych z przykryciem lub termosów. 
Wytwórnia powinna posiada  certyfikat zak adowej kontroli produkcji wydany przez jednostk  certyfikuj . 
Je eli Inspektor Nadzoru zdecyduje o potrzebie zwi kszenia szorstko ci wykonanej warstwy cieralnej, Wykonawca musi 
dysponowa  rozsypywark  kruszywa. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów do produkcji mieszanki SMA 
4.2.1.  Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD 2003 IBDiM oraz w aprobacie technicznej. 
 
4.2.2.  Wype niacz 
Wype niacz   luzem  nale y   przewozi   w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materia ów  sypkich, umo liwiaj cych 
roz adunek pneumatyczny. 
Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. 
 
4.2.3.  Kruszywo 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami materia ów. 
 
4.2.4.  Mieszanka SMA 
Mieszank  SMA nale y przewozi  samochodami samowy adowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na 
roz adunek. Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin z jednoczesnym spe nieniem warunku 
zachowania temperatury wbudowania.  
Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w system ogrzewczy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki SMA 
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn , a nast pnie przedstawi j  do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wraz ze wszystkimi 
materia ami posiadaj cymi aktualne wyniki bada  w terminie nie krótszym ni  2 tygodnie przed rozpocz ciem robót. 
Roboty mog  by  rozpocz te po zaakceptowaniu recepty przez Inspektora Nadzoru. 
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Inspektor Nadzoru mo e za da  wykonania bada  wszystkich materia ów u ytych do przygotowania recepty. Badania 
sprawdzaj ce wykonane na zlecenie i koszt Inspektora Nadzoru nie maj  wp ywu na termin wykonania odcinka próbnego. 
Projektowanie mieszanki SMA polega na: 

- doborze sk adników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 
- doborze stabilizatora mastyksu. 

W celu zapobie enia sp ywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance podczas transportu, zaleca 
si  stosowanie stabilizatorów, którymi mog  by  w ókna mineralne, celulozowe  lub polimerowe. W ókna te mog  by  stosowane 
tak e w postaci granulatu, w tym ze rodkiem wi cym. 
Mo na zaniecha  stosowania stabilizatora, je eli stosowane lepiszcze gwarantuje spe nienie wymagania sp ywno ci lepiszcza lub 
technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje sp ywno ci lepiszcza z ziaren kruszywa. 
 
Minimalna zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, 
okre lona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m°. Je eli 
stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  (p ), to do wyznaczania minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y 
pomno  przez wspó czynnik  wed ug równania: 

=2,650/p  
sto  mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
=(p1+p2+.......pn)/( (p1+p2+.......pn)/ ( 1+ 2+....... n)) 

gdzie: 
p1+p2+.......pn =procentowa zawarto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 

 1+ 2+....... n= g sto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adników mieszanki mineralnej) 
Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by  wy sza od podanego Bmin o wielko  
dopuszczalnej odchy ki 0,3 zawieraj cej b d dozowania sk adników i b d badania. 
Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworz ce b onk  
lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie),nie uwzgl dniaj c lepiszcza 
zaabsorbowanego przez kruszywo. 
W badaniu typu nale y okre li  w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentow  ilo  lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki mineralnej) i poda  w sprawozdaniu 
badania typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nale y podawa  zawarto  lepiszcza jako sum  lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane). 
 
Do mieszanki SMA 11 do warstwy cieralnej dla kategorii ruchu KR5 i KR6, nale y stosowa  kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 
4. 

Tablica 4.   Kruszywo i lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy cieralnej 

Materia  Kategoria ruchu 
 
 

KR2-KR6 
Mieszanka mineralno- asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 

8 

22 
Lepiszcza asfaltowe a) SMA 8 PMB 45/80-55 

Kruszywa mineralne Tablice 16, 17,18  WT-1 Kruszywa 2010 

a)      na podstawie aprobat technicznych mog  by  stosowane tak e inne lepiszcza nienormowe  
 
 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza w mieszance SMA 8 dla KR4 podano w tablicy 5. 
 

Tablica 5.   Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto  lepiszcza oraz rodka stabilizuj cego  
                              mieszanki SMA do warstwy cieralnej 

Przesiew,[% (m/m)] 
ciwo  
  SMA 8 

KR3÷ KR6 
Wymiar sita#, [mm]   od do 
16   - - 
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11,2   100 - 
8   90 100 
5,6   35 60 
2   20 30 
0,125   9 17 
0,063   7,0 12,0 
zawarto rodka 
stabilizuj cego,[%,(m/m)]   0,3 1,5 

Zawarto  lepiszcza, wzór (2)  Bmin7,0 

 
Mieszanka SMA do warstwy cieralnej powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 6 dla kategorii ruchu KR3-KR4 oraz KR5-
KR6 

Tablica 6.1   Wymagane w ciwo ci mieszanki SMA do warstwy cieralnej, KR3-KR4  

ciwo  
Warunki 

zag szczenia wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.l.2. ubijanie, 
2x50 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin1,5 

Vmax3,0 

Odporno  na 
deformacje trwa ea) 

C.1.20.wa owanie,  
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 
cykli 

WTSAIR0,50 

PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na 
dzia anie wody 

C.1.1. ubijanie, 
2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamra aniab), 
badanie w 25°C 

ITSR 90 

Sp ywno  
lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 D0,3 

a)Grubo  p yty: SMA8 40mm, SMA 11 40mm 
b)Ujednolicon  procedur  baqdania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamarzania podano w za czniku 1 

 
Tablica 6.2   Wymagane w ciwo ci mieszanki SMA do warstwy cieralnej, KR5-KR6  

ciwo  
Warunki 

zag szczenia wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.l.2. ubijanie, 
2x50 uderze  PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin2,0 

Vmax3,5 

Odporno  na 
deformacje trwa ea) 

C.1.20.wa owanie,  
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 
cykli 

WTSAIR0,30 

PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na 
dzia anie wody 

C.1.1. ubijanie, 
2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamra aniab), 
badanie w 25°C 

ITSR 90 

Sp ywno  
lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 D0,3 

a)Grubo  p yty: SMA8 40mm, SMA 11 40mm 
b)Ujednolicon  procedur  baqdania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamarzania podano w za czniku 1 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki SMA 
Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008". 
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Mieszank  SMA nale y produkowa  w wytwórni mieszanek mineralno - asfaltowych zachowuj c zasady okre lone w SST D-
04.07.01. „Podbudowa z betonu asfaltowego". 

rodek adhezyjny powinien by  dozowany do asfaltu w sposób i w ilo ciach okre lonych w recepcie. Stabilizator powinien by  
dodany w sposób zalecony przez jego producenta. Zaleca si  automatyczne dozowanie dodatków. 
Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  
+ 2 % w stosunku do masy sk adnika. 
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, zapewniaj cym utrzymanie sta ej 
temperatury z tolerancj  + 5°C. 
Temperatura w zbiorniku dla polimeroasfaltu - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a w ciw  
temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od maksymalnej 
temperatury mieszanki SMA. 
Temperatura wytworzonej  mieszanki SMA z polimeroasfaltem - wg wskaza  producenta polimeroasfaltu. 
Temperatur  mieszanki SMA uzale nia si  od w ciwo ci stabilizatora. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza  warto ci, które podano w 
tablicy 7. 
 

Tablica 7.   Najwy sza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

Lepiszcze Rodzaj Najwy sza temperatura [°C] 
Polimeroasfalt drogowy 

 
PMB 45/80-55 180 

 
W tablicy 8 podano najwy sz  i najni sz  temperatur  mieszanki mineralno- asfaltowej. Temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno- asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej 
bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 
 

Tablica 8.   Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 

Temperatura mieszanki [°C] Lepiszcze asfaltowe 
 Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA 

10/20 od 170 do 200 - 
15/25 od 160 do 195 - 
20/30 od 155 do 195 - 
35/50 od 155 do 195 - 
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200 

70/100 od 140 do 180 od 140 do 180 
PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do 180 
PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do 180 
PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180 
PMB 45/80-65 od 130dol80 od 130 do 180 

PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze ni szej od 
wymaganej powinna by  potraktowana jako odpad produkcyjny 
Wytwarzanie mieszanki b dzie si  odbywa  w oparciu o recept  laboratoryjn  zatwierdzon  przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3.1.  Badania typu i ocena zgodno ci 
5.3.1.1. Badanie typu 
W celu wykazania, e mieszanka mineralno- asfaltowa o danym sk adzie spe nia wszystkie wymagania zawarte w niniejszych „WT-
2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", nale y dla ka dego sk adu mieszanki przeprowadzi  badanie typu. Badanie typu obejmuje 
kompletny zestaw bada  lub innych procedur, okre laj cych przydatno  funkcjonaln  mieszanek mineralno- asfaltowych na 
próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badanie typu powinno by  przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu 
mieszanek mineralno- asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodno ci z wymaganiami. 
Je eli u yto materia y sk adowe, których w ciwo ci by y ju  okre lone przez dostawc  materia u na podstawie zgodno ci z innymi 
dokumentami technicznymi, to w ciwo ci te nie musz  by  ponownie sprawdzane pod warunkiem, e przydatno  tych 
materia ów pozosta a bez zmian i nie istniej  inne przeciwwskazania. 
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W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami europejskimi mo na 
za , e maj  one w ciwo ci okre lone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialno ci za 
zapewnienie, e mieszanka mineralno- asfaltowa jako ca  spe nia odpowiednie warto ci deklarowane. 
Normy Europejskie na mieszanki mineralno- asfaltowe zawieraj  ka dorazowo pewn  liczb  wymaga  odno nie w ciwo ci 
fizycznych i mechanicznych. Niektóre z nich s  wyra one przez bezpo rednie pomiary w ciwo ci mechanicznych, takich jak 
sztywno  lub odporno  na deformacje, podczas gdy inne s  w formie w ciwo ci zast pczych, takich jak zawarto  asfaltu lub 
zawarto  wolnych przestrzeni. 
Podczas przeprowadzania procedury bada  typu producent powinien dostarczy  dowód spe nienia ka dego odpowiedniego 
wymagania w danym dokumencie technicznym, z którym deklaruje zgodno . 
Normy wyrobów dopuszczaj  zastosowanie podej cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, e w wypadku, gdy 
nast pi a zamiana sk adnika mieszanki mineralno- asfaltowej i istniej  uzasadnione przes anki, e dana w ciwo  nie ulegnie 
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii w ciwo ci, to nie jest konieczne badanie tej w ciwo ci w 
ramach badania typu. 
W wypadku wyboru podej cia grupowego nale y ograniczy  si  do korelacji pomi dzy sk adami mieszanek o podobnych 

ciwo ciach obj to ciowych i identycznych sk adach, z wyj tkiem rodzaju lepiszcza. W takim wypadku mo na przyj , e 
twardsze lepiszcza zapewni  odporno  na deformacje i sztywno  mieszanki, co najmniej tak dobr , jak z bardziej mi kkimi 
asfaltami.  
Na przyk ad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spe nia odpowiednie wymagania odporno ci na deformacje trwa e. Zmiana 
wy cznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 nie b dzie niekorzystnie wp ywa a na t  w ciwo . W takim wypadku nie s  
konieczne dodatkowe badania tej w ciwo ci przy wymaganej tej samej kategorii w ciwo ci. 
Wymagane jest równie  przeprowadzenie procedury badania typu, jako cz ci Zak adowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21, 
p. 4.1, z cz stotliwo ci  przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ci ej zgodno ci. 
 
5.3.1.2. Okres wa no ci 
Sprawozdanie z badania typu zachowuje wa no  dla okre lonego sk adu mieszanki do wyst pienia zmiany materia ów 
sk adowych, ale nie d ej, ni  przez okres trzech lat. 
Badanie typu powinno by  powtórzone w wypadku:  
-  up ywu trzech lat,  
-  zmiany z a kruszywa,  
-  zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),  
- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nast puj cych w ciwo ci: kszta tu, udzia u 

ziaren cz ciowo przekruszonych, odporno ci na rozdrabnianie, odporno ci na cieranie lub kanciasto ci kruszywa drobnego,  
-  zmiany g sto ci ziaren ( rednia wa ona) o wi cej ni  0,05 Mg/m3,  
-  zmiany rodzaju lepiszcza,  
-  zmiany typu mineralogicznego wype niacza,  
-  przekroczenia granicy zakresu zawarto ci granulatu asfaltowego. 
 
5.3.1.3. Sprawozdanie 
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi  cz  deklaracji zgodno ci producenta, powinno zawiera  wymagane informacje 
wymienione poni ej oraz powinno by  przedstawiane razem z odpowiednimi wiadectwami bada . 
Sprawozdanie powinno zawiera :  
a) informacje ogólne: 
-  nazw  i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej; 
-  dat  wydania; 
-  nazw  wytwórni produkuj cej mieszank  mineralno-asfaltowa;  
-  okre lenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodno ; 
-  zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych w ciwo ci, b) informacje o 
sk adnikach: 

-  ka dy wymiar kruszywa ród o i rodzaj 
-  lepiszcze typ i rodzaj 
-  wype niacz ród o i rodzaj 
-  dodatki ród o i rodzaj 
-  destrukt asfaltowy wiadczenie o dopuszczalnym zakresie w ciwo ci i metodach kontroli 
-  wszystkie sk adniki wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 10) 

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
-  sk ad mieszanki podany jako wej ciowy sk ad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub 
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    wyj ciowy sk ad (w wypadku walidacji produkcji); 
-  wyniki bada  zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 11). 
Tablica 9 zawiera wszystkie w ciwo ci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw bada  danej mieszanki powinien uwzgl dnia  
metod  projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategori  ruchu. 
 

Tablica 9.   Rodzaj i liczba bada  sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej  

Sk adnik ciwo  Metoda badania Liczba bada  
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcj  
 
 

sto  PN-EN 1097-6 1 na frakcj  
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN 
13924, PN-EN 14023) 

Penetracja lub temperatura 
mi knienia 

PN-EN 1426 lub  
PN-EN 1427 1 

 
 

Nawrót spr ysty b) PN-EN 13398 1 
Wype niacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1 
 
 

sto  PN-EN 1097-7 1 
Dodatki Typ   

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 
Zawarto  lepiszcza PN-EN 12697-1 1 

Penetracja odzyskanego 
lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1426 

1 

Temperatura mi knienia 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3 lub  
PN-EN 12697-4 oraz  
PN-EN 1427 

1 

Granulat asfaltowy a)  
(PN-EN 13108-8) 

sto  PN-EN 12697-5 1 
a)         sprawdzane w ciwo ci powinny by  odpowiednie do procentowego dodatku; przy ma ym procentowym 

dodatku  
          stosuje si  minimum wymaga   
b)        dotyczy jedynie lepiszczy wed ug PN-EN 14023  

Tablica 10.   Rodzaj i liczba bada  mieszanek mineralno- asfaltowych 

ciwo  Metoda badania AC AC 
WMS BBTM SMA MA PA 

Zawarto  lepiszcza (obowi zkowa) PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1 

Uziarnienie (obowi zkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1 
Zawarto  wolnych przestrzeni 

cznie z VFB i VMA przy 
wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax < 7%  
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda B, w 
stanie nasyconym 
powierzchniowo suchym.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 1 1 1 - 1 

Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni 7% < Vmax < 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda C,  
w stanie uszczelnienia 
powierzchniowego. 

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

1 - 1 - - 1 
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Zawarto  wolnych przestrzeni 
cznie z VFB i VMA przy 

wymaganej zawarto ci wolnych 
przestrzeni Vmax> 10% 
(obowi zkowa) 

PN-EN 12697-8  
sto  obj to ciowa  

wg PN-EN 12697-6, metoda D,  
na podstawie wymiarów 
geometrycznych.  

sto  wg PN-EN 12697-5, 
metoda A, w wodzie 

- - - - - 1 

Odporno  na dzia anie wody 
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1 

Sp ywno  lepiszcza  
(powi zana funkcjonalnie) PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1 

Odporno  na deformacje trwa e 
(powi zana funkcjonalnie), dotyczy 
betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do 
maksymalnego obci enia osi 
poni ej 130 kN 

PN-EN 12697-22, ma y aparat, 
metoda B w powietrzu, przy 
wymaganej temperaturze 

1 1 1a) 1 - - 

Deformacja trwa a (powi zana 
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej 
warto ci maksymalnego 
zag bienia trzpienia wi kszej ni  

PN-EN 12697-20 drobne 
kruszywo D  11,2 mm - - - - 1 - 

Sztywno  (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - - 
Zm czenie (funkcjonalna) do 
nawierzchni zaprojektowanych wg 
kryterium opartym na  
czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24,  
Za cznik D - 1 - - - - 

a)badanie wg PN-EN-12697-2, du y aparat 

 
5.3.1.4. Próba technologiczna i odcinek próbny 
Ustalony sk ad wej ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zosta  sprawdzony w 
warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu 
sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recept . Odcinek próbny o d ugo ci, co 
najmniej 50 m powinien by  wykonany przez Wykonawc  w warunkach zbli onych do warunków budowy w celu sprawdzenia 
sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót okre lonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.3.1.5. Zak adowa kontrola produkcji 
Nale y prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. 
W ramach Zak adowej kontroli produkcji nale y sprawdza  produkcyjny poziom zgodno ci metod  pojedynczych wyników, zgodnie 
z punktem A.3 Za cznika A do normy PN-EN 13108-21. 
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodno ci jest miar  ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i polega w 
uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako 
niezgodny, je eli którykolwiek z sze ciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 11. 
Odchylenia te zawieraj  poprawk  ze wzgl du na dok adno  pobierania próbek i przebieg bada . 
 

Tablica 11.   Odchylenia   stosowane  w  ocenie  zgodno ci  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej 
                         z dokumentacj  projektow  

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej 
próbki od za onego sk adu [%] 

Dopuszczalne odchylenie rednie 
od za onego sk adu [%] 

Przechodzi przez sito 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
Mieszanki 

drobnoziarniste 
Mieszanki 

gruboziarniste 
D -8÷+5 -9÷+5 ±4 ±5 
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa 
grubego ±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
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Sito charakterystyczne dla kruszywa ±4 ±5 ±2 ±2 
0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza ±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 
 
Dla ka dego wyniku badania nale y obliczy  odchylenie rednie od wymaganej warto ci nast puj cych parametrów: przesiew 
przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawarto  rozpuszczonego lepiszcza. W 
odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocz ca bie ca warto rednia z odchyle  ka dego z tych parametrów powinna by  
zachowywana z ostatnich 32 analiz. Je eli rednie odchylenia przekraczaj  odpowiednie warto ci (tablica 12), to wyrób jest 
niezgodny z wymaganiami i nale y podj  stosowne dzia ania koryguj ce. Produkcyjny poziom zgodno ci, okre lony na podstawie 
ilo ci niezgodnych wyników, który podano w tablicy 12, powinien by  oznaczony jako ni szy o jeden poziom tak d ugo, jak rednie 
odchylenie b dzie ni sze ni  tolerancja. 
 

Tablica 12.   Okre lenie produkcyjnego poziomu zgodno ci wytwórni 

Pojedyncze wyniki 
Liczba wyników niezgodnych, spo ród ostatnich 32 

bada  
Produkcyjny poziom zgodno ci (PPZ) 

od 0 do 2 A 
od 3 do 6 B 

> 6 C 
 
W tablicy 13 przedstawiono minimaln  cz sto  bada  gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach Zak adowej kontroli 
produkcji kategorii Y i Z. 
 

Tablica 13.   Minimalna cz sto  bada  w ramach Zak adowej kontroli produkcji kategorii Y i Z  
                              wg Za cznika A, PN-EN 13108-21 

Cz sto  bada  gotowego wyrobu, w zale no ci od poziomu 
PPZ, Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria 

PPZ A PPZB PPZC 
Mieszanki gruboziarniste Z 2000 t 1000 t 500 t 
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500 t 250 t 

 
Dodatkowe badania w ciwo ci mieszanek asfaltowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN 13108-21, Za cznik D. W tablicy 
14 podano kategorie i wynikaj  z nich cz sto  bada . 
 

Tablica 14.   Minimalna cz sto  bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji  
                               wg Za cznika D, PN-EN 13108-21 

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Cz sto  badania, co 
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t 
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t 

 
We wszystkich wypadkach próbki do bada  powinny zosta  przygotowane w taki sam sposób, jak przygotowane zosta y próbki 

yte we wst pnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczególno ci powinna zosta  u yta ta sama metoda zag szczania 
próbek. We wszystkich wypadkach nale y zastosowa  jednakow  procedur  badawcz  zgodn  z t , jaka by a wykorzystana do 
wst pnej walidacji badania typu. W tablicy 16 przedstawiono zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji. 
 

Tablica 15.   Zakres bada  dodatkowych w ramach Zak adowej kontroli produkcji wg Za cznika D, 
                          PN-EN 13108-21 

Typ mieszanki wed ug PN-EN 13108 ciwo  Metoda badania 
AC, BBTM, SMA, PA 

Zawarto  wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 + 

Gdy jest u ywany destrukt asfaltowy, badania w ciwo ci 
odzyskanego lepiszcza 

PN-EN 12697-3  
PN-EN 12697-4  

PN-EN 1426  
PN-EN 1427 

+ 
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Badanie twardo ci (penetracji) na próbkach sze ciennych PN-EN 12697-20 - 
 
5.3.1.6. Deklaracje zgodno ci i oznakowanie CE 
Certyfikat i deklaracje zgodno ci 
W wypadku systemu 2+: Je eli zgodno  z warunkami tego za cznika jest osi gni ta, jednostka notyfikowana wystawi a certyfikat 
wspomniany poni ej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowa  i zachowa  deklaracj  
zgodno ci, która upowa nia producenta do umieszczenia znaku CE.  
Deklaracja powinna zawiera : 
- numer nadany przez producenta; 
- nazw  i adres producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela zg oszonego w Europejskim Obszarze 
    Gospodarczym oraz miejsce produkcji; 
- opis wyrobu i jego deklarowane w ciwo ci (np. rodzaj, dane identyfikuj ce, zastosowanie); 
- warunki, którym odpowiada wyrób, tj.: odniesienie do obowi zuj cych norm europejskich, zgodnie z 
    nast puj cym przyporz dkowaniem:   
• SMA PN-EN 13108-5 
-  warunki stosowania wyrobu; 
-  numer i adres jednostki certyfikuj cej oraz nr certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  nazwisko  i  stanowisko  osoby upowa nionej   do podpisywania deklaracji zgodno ci w imieniu 
    producenta lub jego upowa nionego przedstawiciela; 
-  dat  uzyskania. 
Do deklaracji zgodno ci powinien by  do czony certyfikat Zak adowej kontroli produkcji wydany przez jednostk  certyfikuj , 
zawieraj cy poza podanymi wy ej informacjami: 
-  nazw  i adres jednostki certyfikuj cej; 
-  numer certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji; 
-  warunki i okres wa no ci certyfikatu, je eli ma to zastosowanie; 
-  nazwisko i stanowisko osoby upowa nionej do podpisywania certyfikatu. 
Powy sz  deklaracj  nale y przygotowa  w jednym z j zyków oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim) lub w j zyku 
kraju cz onkowskiego UE, w którym wyrób b dzie stosowany. 
Oznakowanie CE i etykietowanie 
Producent lub jego upowa niony przedstawiciel zg oszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie oznakowania CE. Znak 
CE nale y umie ci  zgodnie z Dyrektyw  93/68/EWG na etykiecie znajduj cej si  na opakowaniu lub do czonej do dokumentów 
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by  do czone nast puj ce informacje: 
- numer identyfikacyjny jednostki certyfikuj cej; 
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta; 
- dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE; 
- numer certyfikatu zgodno ci WE lub certyfikatu Zak adowej kontroli produkcji (je eli dotyczy), numer 
    certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobów ocenianych w systemie 2+); 
- odniesienie do obowi zuj cych europejskich norm, zgodnie z nast puj cym przyporz dkowaniem: 
• SMA PN-EN 13108-5 
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie; 
- informacje na temat podstawowych w ciwo ci przedstawione jako: 
• warto ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okre lenia ka dej z 

podstawowych w ciwo ci zgodnie z „uwagami", 
•                    lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w po czeniu z deklarowanymi warto ciami 
                      jak powy ej, oraz 
•                    „w ciwo  nieoznaczana" w wypadku w ciwo ci, wobec których jest to zasadne. 
Opcja „w ciwo  nieoznaczana" (NPD) nie mo e by  stosowana, je eli dana w ciwo  osi ga warto  dopuszczaln . W innym 
wypadku opcja NPD mo e by  stosowana wtedy, gdy ta w ciwo  - przy zamierzonym stosowaniu - nie jest obj ta wymaganiami 
zawartymi w przepisach. 
Deklaracj  i certyfikat nale y przed  w j zyku polskim. 
 
 
 
 
5.4.  Przygotowanie pod a 
Pod e, pod warstw cieraln  z  SMA b dzie  stanowi  warstwa wi ca z betonu asfaltowego.  Przed roz eniem mieszanki 
SMA pod e nale y oczy ci  i skropi  zgodnie z wymaganiami SST D-04.03.01. Brzegi kraw ników oraz innych urz dze  typu 

azy, wpusty itp. powinny by  oklejona ta  asfaltowo - kauczukow . 
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Nierówno ci pod a pod warstw cieraln  nie powinny by  wi ksze od 6 mm. 
Je eli warstwa cieralna b dzie uk adana bezpo rednio po u eniu warstwy wi cej, to nie jest wymagane 
skropienie warstwy wi cej. 
W przypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówno ci nale y przyj  dane z pomiaru równo ci tej 
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2. 
Je eli nierówno ci poprzeczne s  wi ksze ni  dopuszczalne, w wypadku pod a pod warstwy asfaltowe wa owane, to nale y 
wyrówna  pod e. 
 
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. Pod e powinno by  wolne od zanieczyszcze  
organicznych takich jak t uszcze, smary i oleje. Pod e musi by  czyste, nie mo e by  na nim niegu lub lodu. 
Nie dopuszcza si , aby w pod u by y koleiny lub inne zag bienia mog ce powodowa  zwi kszone zaleganie wody, co jest 
szczególnie wa ne w wypadku pozostawienia istniej cych szczelnych warstw asfaltowych. 
Oznakowanie poziome na warstwie pod a nale y usun . 
Je eli warstwa cieralna b dzie uk adana w pó niejszym terminie, to warstw  wi  nale y skropi  emulsj  asfaltow  
szybkorozpadow . Uk adanie warstwy cieralnej mo e nast pi  po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
 
5.5.  Warunki przyst pienia do robót 
Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y wbudowywa  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. 
Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na pod u tworzy si  zamkni ty film wodny. 
Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 16. 
 

Tablica 16.   Minimalna temperatura w ci gu doby podczas wykonania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
 przed przyst pieniem do robót w czasie robót 
Warstwa cieralna o grubo ci  3 cm +5 >+5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 >+10 
Warstwa wi ca +5 >+5 
Warstwa podbudowy +5 >+5 
 
Temperatura powietrza powinna by  mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz podczas ich 
wykonywania w okresach równomiernie roz onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej.  Temperatura 
otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod a i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urz dzenia 
mikrofalowe). 
Warunki atmosferyczne powinny zapewnia  zako czenie zag szczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie poni ej 
minimalnej temperatury w czasie zag szczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej SST. 
Uk adanie mieszanki SMA w innych warunkach atmosferycznych mo e nast pi  jedynie za zgod  Inspektora Nadzoru. 
 
5.6.  Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
-      stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy, 
-  okre lenia grubo ci warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci 

warstwy, 
-      okre lenia potrzebnej liczby przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy.  
Do takiej próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca mo e przyst pi  do 
wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
Do ceny zgodno ci z recept  w ciwo ci próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej podczas odcinka 
próbnego nale y przyj  nast puj ce kryteria w zakresie dopuszczalnych odchy ek dla warto ci redniej: 
- zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego         ± 0,3 %, 
- zawarto  kruszywa < 0,063mm: 

mieszanki gruboziarniste         ± 2 %, 
mieszanki drobnoziarniste ( z wy czeniem PA i MA)       ± 1 %, 

- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego  ± 2 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito 2mm      ± 3 %, 
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- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego ± 4 %, 
- zawarto  kruszywa przechodz cego przez sito D 

mieszanki gruboziarniste        ± 5 % 
mieszanki drobnoziarniste        ± 4 %. 

5.7.  Uk adanie i zag szczanie warstwy z mieszanki SMA 
Mieszanka SMA powinna by  wbudowywana uk adark  wyposa on  w uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i 
utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacj  Projektow . Elementy uk adarki rozk adaj ce i dog szczaj ce powinny by  
podgrzane przed rozpocz ciem robót. 
Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  bezzw ocznie, zgodnie ze schematem przej  walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Zag szczenie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku rodkowi. Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 18. 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
cze robocze powinno by  równo obci te i powierzchnia obci tej kraw dzi powinna by  oklejona samoprzylepn  ta ma 

asfaltowo-kauczukow .  
Sposób wykonywania z cz roboczych powinien by  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Za zgod  Inspektora Nadzoru nawierzchni  mo na odda  do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
 
5.7.1.  Kruszywa do uszorstnienia 
W  celu  zwi kszenia  wspó czynnika  tarcia  wykonanej   warstwy   cieralnej,   w  pocz tkowym okresie jej u ytkowania,  nale y 
posypa  j  kruszywem mineralnym naturalnym lub  sztucznym uzyskanym z przekruszenia, zwanym „posypk ". Posypk  mo e by  
otoczona lepiszczem w ilo ci zapewniaj cej jej sypko , wówczas jest zwana „posypk  lakierowan ". 
Uszorstnienie nale y wykona  bezpo rednio po roz eniu warstwy asfaltowej w pocz tkowym okresie jej zag szczania. 
Uszorstnienie wymagane jest na warstwie cieralnej z mieszanki SMA. 
Uszorstnienie mo e by  stosowane na warstwie cieralnej z betonu asfaltowego. Nie stosuje si  posypki na 
warstwie cieralnej z mieszanki BBTM, która wykazuje wi ksz  g boko  tekstury ni  z mieszanki SMA. 
Kruszywa do uszorstnienia warstwy cieralnej powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 17. 
Do uszorstnienia warstwy cieralnej nale y stosowa  kruszywo grube o wymiarze 2/4 lub 2/5. 
 

Tablica 17.   Wymagania dotycz ce kruszywa  (naturalnego  lub  sztucznego)  do uszorstnienia  
                                warstwy cieralnej 

Rodzaj lub wymiar kruszywa 
 ciwo ci kruszywa 

2/4,2/5 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc90/10 
2 Zawarto  py u wg PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni  f0,5 a) lub f1 b) 

3 Kanciasto  kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 
rozdzia  8, kategoria nie ni sza ni  ECs Deklarowana 

4 Odporno  na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, 
kategoria nie ni sza ni  PSV50 

5 sto  ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

6 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni  m LPC 0,1 

a)      dotyczy asfaltu lanego  
b)      dotyczy mieszanek wa owanych 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.   W ciwo ci warstw i nawierzchni  
6.2.1.  Grubo  warstw i zag szczenie 

ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 18.  
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Tablica 18.   Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni 

Warstwa i sposób 
projektowania 

Typ i wymiar mieszanki, 
przeznaczenie 

Projektowana grubo  
warstwy technologicznej  

[cm] 

Wska nik 
zag szczenia 

[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 
cieralna SMA 11 3,5 ÷ 5,0  98 3,0 ÷ 6,0 

 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw przeznaczonych do 
produkcji SMA i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
 
 
6.2.2.  Równo  
Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równo ci pod nej warstwy 
cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy szych klas nale y stosowa  metod  pomiaru umo liwiaj  obliczanie wska nika 

równo ci IRI. Warto ci IRI oblicza si  dla odcinków o d ugo ci 50 m. Dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przy 
odbiorze nawierzchni okre lono w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 
Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L i D oraz placów i parkingów nale y stosowa  metod  
z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu laty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie 

ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona przez warto  odchylenia 
równo ci (prze witu), które nie mog  przekroczy  6 mm. Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  odleg  mi dzy at  
a mierzon  powierzchni . Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci wska nika równo ci IRI warstwy cieralnej nawierzchni 
drogi klasy G i dróg wy szych klas nie powinny by  wi ksze ni  podane w tablicy 19. Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni, w prawym ladzie ko a. 
 

Tablica 19.   Dopuszczalne warto ci wska nika równo ci pod nej IRI warstwy cieralnej wymagane 
                         przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci wska nika IRI 
[mm/m] 

A, S, GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
czania i wy czania  2,6 

 Jezdnie cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza  3,4 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i 
wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
utwardzone pobocza 

 4,3 
 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie 
powinna by  wi ksza ni  8 mm. Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich 
klas technicznych nie powinna by  wi ksza ni  podana w tablicy 20.  
Badanie wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 

Tablica 20.   Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy cieralnej wymagane  
                             przed up ywem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci 
poprzecznej [mm] 

A, S, GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
czania i wy czania  6 

 
 

Jezdnie cznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza  8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i 
wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
utwardzone pobocza 

 8 

Z, L, D Pasy ruchu  9 
 
Ocena równo ci pod nej 
Do profilometrycznych pomiarów równo ci pod nej powinien by  wykorzystywany sprz t umo liwiaj cy rejestracj , z b dem 
pomiaru nie wi kszym ni  1,0 mm, profilu pod nego o charakterystycznych d ugo ciach mieszcz cych si  w przedziale od 0,5 m 
do 50 m. Warto  IRI oblicza si  nie rzadziej ni  co 50 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona przez warto ci wska nika, 
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których nie mo na przekroczy  na 50 %, 80 % i 100 % d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. Warto ci wska nika, wyra one w 
mm/m, okre la tablica 21. 
 

Tablica 21.   Warto  wska nika IRI (w mm/m) 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 50% 80% 100% 

1 2 3 4 5 6 
cieralna  2,8  3,9  4,9 

wi ca  3,4  4,8  6,8 G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

czenia i wy czenia, postojowe 
jezdnie cznic podbudowa zasadnicza  4,8  6,7  9,5 

 
Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b ca sum  warto ci redniej E(IRI) i 
odchylenia standardowego D:E(IRI)+D nie powinna przekroczy  warto ci odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka 
nawierzchni. 
 
6.2.3.  W ciwo ci przeciwpo lizgowe 
Przy ocenie w ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy szych klas powinien by  okre lony wspó czynnik 
tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 
30°C, nie rzadziej ni  co 50 m na nawierzchni zwil anej wod  w ilo ci         0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by  przeliczalny na 
warto  przy 100% po lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar  w ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny 
wspó czynnik tarcia. Za miarodajny wspó czynnik tarcia przyjmuje si  ró nic  warto ci redniej E(fi) i odchylenia standardowego D: 
(E(µ) - D. D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  wi ksza ni  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku 
nie powinna by  mniejsza ni  10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na wykona  pomiarów z 
pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre cznice), poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika 
tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu 
warstwy do eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 
publiczne. 
Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by  on zrealizowany z 
najmniejszym mo liwym opó nieniem. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  mniejsze ni  podane w tablicy 
22. W wypadku bada  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzy owa  poszczególne wyniki 
pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 
 

Tablica 22.   Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia wymagane przed up ywem 
                           okresu gwarancyjnego  

Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci 
zablokowanej opony wzgl dem nawierzchni Klasa drogi Element nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 
Pasy ruchu -  0,37 A, S Pasy: w czania i wy czania, jezdnie cznic  0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza  0,36 - 
 
6.3.   Dopuszczalne odchy ki  
 
Dopuszczalne odchy ki sk adników mma dla ka dej pobranej próbki: 
- Ziarna pozostaj ce na sicie o oczkach # 2mm ± 4,0% 
- Ziarna przechodz ce przez sito: # 0,063mm ± 2,0% 
- Zawarto  asfaltu: ± 0,3% 
 
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej nie mo e wykroczy  poza warto ci  
dopuszczalne podane w pkt. 5.2. tablica 6.2 o wi cej ni  2% (v/v), a zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nie mo e 
wykroczy  poza warto ci podane w tablicy 18. 
 
Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  wi kszy b  równy 98%. 
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Grubo  wykonywanej warstwy nie mo e odbiega  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  -5%, +10%, a grubo  ca ego pakietu 
warstw asfaltowych nie mo e by  mniejsza od grubo ci projektowanej o wi cej ni  1 cm. 
 
 
6.4.   Badania laboratoryjne  
Badania dziel  si  na: 
- badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru). 
Badania kontrolne dziel  si  na: 
- dodatkowe, 
- arbitra owe. 
Je eli to konieczne, badania obejmuj : 
- pobranie próbek, 
- zapakowanie próbek do wysy ki, 
- transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdanie z bada . 
Na danie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wype niacz, 
lepiszcze itd.) nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a Inspektor Nadzoru b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. 
Strony kontraktu potwierdzaj  uznanie próbek na pi mie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach bada  
kontrolnych próbki te s  do oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.4.1. Badania Wykonawcy 
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 6.4.1. 
 
6.4.2. Badania kontrolne 
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 6.4.2. 
 
6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe 
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 6.4.3. 
 
6.4.4.  Badania arbitra owe 
Badania wykonywane zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 6.4.4. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy cieralnej z mieszanki SMA o grubo ci 4 cm. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Odbiór i reklamacja robót 
Zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 8.2. 
 
8.3.  Reklamacje 
Zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 8.3. 
 
8.4.  Obmiary i rozliczenia 
Zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 8.4.  
 
8.5.  Rozliczenie 
Zgodnie z SST D 05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" punkt 8.5. 
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9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanej warstwy cieralnej nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci wykonanych robót w 
oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  zakup i dostarczenie materia ów podstawowych i pomocniczych, 
-  opracowanie recepty na mieszank  SMA, 
-  wyprodukowanie mieszanki SMA zgodnej z zatwierdzon  recept  laboratoryjn , 
-  transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
-        oklejenie ta  asfaltowo - kauczukow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników oraz u enie ta my 
          asfaltowo-kauczukowej na z czach roboczych, 
-  roz enie i zag szczenie mieszanki SMA, 
-      oklejenie ta  asfaltowo-kauczukow  z cza pod nego i z czy poprzecznych 
- posypanie grysem i przywa owanie, 
- obci cie kraw dzi lub wyprofilowanie wraz z pokryciem lepiszczem brzegów warstwy, 
- regulacja w azów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za krótkich, 

uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 
- inne prace, niezb dne do wykonania robót obj tych zakresem n/n SST zgodnie z Dokumentacj  Projektow , 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

1.  „WT-1 Kruszywa 2010" 
2. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010" 
3. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" 
4. „WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” 
5. Polskie Normy powo ane w WT-1 
6. Polskie Normy powo ane w WT-2 
7. Polskie Normy powo ane w WT-3 
8. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  

drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej zwi zanych z zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 
granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem lub prze eniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm w ilo ci zgodnej z przedmiarem 
robót. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy cieralnej nawierzchni, 
wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy 
si  kszta tem, który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do 
komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, 
wype niony okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Betonowa kostka  brukowa 
2.2.1. Betonowa kostka  brukowa gr. 8cm. 
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 1338 [1]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by  wi ksza ni   5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1338 [1]  1,0 kg/m2 przy czym aden pojedynczy 
wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 kg/m2.  
Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu nie powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa. aden pojedynczy wynik nie 
powinien by  mniejszy ni  2,9 MPa i nie powinien wykazywa  obci enia niszcz cego mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania. 

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z 
metod  z za cznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  alternatywn  opisan  w za czniku H/. 
 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów betonowych kostek brukowych 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi : 
-  dla d ugo ci i szeroko ci    2 mm 
-  dla grubo ci    3 mm 
Ró nica pomi dzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki nie powinna przekracza  3 mm. 
W przypadku kostek brukowych o kszta cie nieprostok tnym, odchy ki stosowane dla innych wymiarów powinny by  deklarowane przez 
producenta. 
Maksymalna dopuszczalna ró nica pomi dzy pomiarami dwóch przek tnych prostok tnej kostki, której d ugo  przek tnych przekracza 300 
mm wynosi  3 mm. 
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Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczaj cych 300 mm, odchy ki od p asko ci i pofalowania podane w tabeli nr 1 
nale y stosowa  dla górnej powierzchni, któr  zaprojektowano jako p ask . O ile nie przewidziano, aby górna powierzchnia by a p aska, 
producent powinien dostarczy  informacje dotycz ce dopuszczalnych odchy ek. 
 

Tablica 1.   Odchy ki p asko ci i pofalowania 

ugo  pomiarowa 
mm 

Maksymalna wypuk  
mm 

Maksymalna wkl  
mm 

300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z za cznikiem J nie powinna wykazywa  wad, takich jak rysy lub 
odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J, nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia 
(rozdzielenia) mi dzy warstwami. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli kostki brukowe produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  opisana przez producenta. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w teksturze, zgodno  elementów ocenianych zgodnie z za cznikiem J, powinna by  ustalona przez 
porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we w ciwo ciach 
surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J, powinna by  ustalona przez porównanie z 
próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci 

surowców lub przez zmian  warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
 2.2.2. Sk adowanie kostek 
  Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod e 
powinno by  wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe niaj cego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego u ytku spe niaj cego wymagania PN-B-19701:1997 i wody 
odmiany 1 odpowiadaj cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)  
do wype niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej   zapraw  cementowo-piaskow  1:4 spe niaj  wymagania wg 
2.3,  
do wype niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wype nienia dolnej cz ci szczeliny 
dylatacyjnej nale y stosowa  wilgotn  mieszank  cementowo-piaskow  1:8 z materia ów spe niaj cych wymagania wg 2.3 lub inny materia  
zaakceptowany przez In yniera. 
 Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu na budow , powinno odbywa  si  
na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materia ami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08  
 2.4. Materia y do podbudowy u onej pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej 
 Materia y do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada  wymaganiom w ciwej SST lub innym 
dokumentom zaakceptowanym przez In yniera. 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni   
    Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
a)     r cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 



D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
205 

b)    mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na 

wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z tarcz ). 
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z wyk adzin  elastomerow , chroni ce kostki 
przed cieraniem i wykruszaniem naro y. 
 Sprz t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada  wymaganiom w ciwych SST, wymienionych w pkcie 
5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez In yniera. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale y stosowa  betoniarki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materia ów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mog  by  przewo one na paletach - dowolnymi rodkami transportowymi po osi gni ciu przez beton 
wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i 
uszkodzeniem. 
 Jako rodki transportu wewn trzzak adowego kostek na rodki transportu zewn trznego mog  s  wózki wid owe, którymi 
mo na dokona  za adunku palet. Do za adunku palet na rodki transportu mo na wykorzystywa  równie  d wigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by  spinane ta mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczaj cymi kostki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si  uk ada  do 10 warstw kostek (zale nie od grubo ci i kszta tu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosi a od 1200 kg do 1700 kg. Po dane jest, aby palety z kostkami by y wysy ane do odbiorcy rodkiem transportu 
samochodowego wyposa onym w d wig do za- i roz adunku. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by   
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Cement powinien by  przewo ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  
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. Pod e i koryto 
 Grunty pod a powinny by  niewysadzinowe, jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacj  projektow . 
 Koryto pod podbudow  lub nawierzchni  powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane 
zgodnie z wymaganiami  SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”  
 Koryto musi mie  skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj  projektow  
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  
Konstrukcja nawierzchni mo e obejmowa  u enie warstwy cieralnej z betonowej kostki brukowej na   podsypce cementowo-piaskowej 
oraz podbudowie, 
 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 
wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 
1.     wykonanie podbudowy, 
2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i ew. cieków), 
3.     przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4.     u enie kostek z ubiciem, 
5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
6.     wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
7.     piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 

Podstawowe czynno ci przy prze eniu nawierzchni, z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej 
i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 

1. zdj cie kostki brukowej betonowej istniej cej na zjazdach i odk adanie na paletach; 
2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i cieków), 
4. przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 – 10 cm, 
5. sprawdzenie spadków zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, 
6. u enie kostek z ubiciem, 
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7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
8. wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
9. piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
5.4. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  . 
Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 5cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pktem 2.3. 
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  + 1cm. 
  Podsypk  cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio zwil onej podbudowie, 
przy zachowaniu: 
-      wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
-      wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si  i 
nie by o na d oni ladów wody, a po naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Roz cielona podsypka powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie 
wilgotnym, lekki walcami (np. r cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. 
 Je li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale y j  pola  wod  w 
takiej ilo ci, aby woda zwil a ca  grubo  podsypki. Roz cielenie podsypki z suchej zaprawy mo e wyprzedza  uk adanie nawierzchni z 
kostek o oko o 20 m. 
 Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw  musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w 
podsypce. 
5.5. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.5.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania 
 Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dese  ich uk adania powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow , a w przypadku braku wystarczaj cych ustale  Wykonawca przedk ada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania In ynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru, sposobu uk adania i wytwórni kostek, In ynier mo e 
poleci  Wykonawcy u enie po 1 m2 wst pnie wybranych kostek, wy cznie na podsypce piaskowej. 
5.5.2. Warunki atmosferyczne 

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5oC. 
Dopuszcza si  wykonanie nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je li w nocy 
spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.). 
5.5.3. U enie nawierzchni z kostek 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót zaleca 
si  stosowa  kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub 
wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni 
wykonywa  przyuczeni brukarze. 
 Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  
z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  du ych 
odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. u ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia 
po ówek i dziewi tek, przy czym ka da warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywiera y 
do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w 
okolicach studzienek i kraw ników. 
 Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubijania podsypka zag szcza si . 
 Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek,  

azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni tych urz dze  oraz od 3  
mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków). 
 Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  elementy  
kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na budowie specjalnymi narz dziami 
tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 
 Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  zako czy  prowizorycznie oko o 
pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym 
wznowieniem robót, prowizorycznie u on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  wraz z podsypk . 
5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on  z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 
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 Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym 
kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  na kostki ca e. 
5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.5.5.1. Spoiny 
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si  aby osie spoin pomi dzy d szymi bokami tych 
kostek tworzy y z osi  drogi k t 45o, a wierzcho ek utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku 
spadku pod nego nawierzchni. 
 Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , spe niaj  wymagania pktu 2.3. 
Zapraw  cementowo-piaskow  zaleca si  przygotowa  w betoniarce, w sposób zapewniaj cy jej wystarczaj  p ynno . Spoiny mo na 
wype ni  przez rozlanie zaprawy na nawierzchni  i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpocz ciem zalewania kostka powinna by  oczyszczona i dobrze zwil ona wod . Zalewa powinna ca kowicie wype ni  spoiny i tworzy  
monolit z kostkami. 
 Przy wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nale y zabezpieczy  przed zalaniem ni  szczeliny dylatacyjne, wk adaj c 
zwini te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wype nianiu spoin zapraw  cementowo-piaskow  nawierzchni  nale y starannie oczy ci ; szczególnie dotyczy to nawierzchni 
z kostek kolorowych i z ró nymi deseniami uk adania. 
 
5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw   
cementowo-piaskow , nale y przewidzie  wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg ciach zgodnych z  
dokumentacj  projektow  lub SST wzgl dnie nie wi kszych ni  co 8 m. Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna umo liwia  przej cie 
przez nie przemieszcze  wywo anych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by  mniejsza ni  8 mm. 
Szczeliny te powinny by  wype nione trwale zalewami i masami okre lonymi w pkcie 2.3. Sposób wype nienia szczelin powinien 
odpowiada  wymaganiom OST D-05.03.04a „Wype nianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”  
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale y stosowa  dodatkowo w miejscach, w których wyst puje zmiana sztywno ci pod a (np. 
nad przepustami, przy przyczó kach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si  wykonywa  szczeliny 
pod ne przy ciekach wzd  jezdni. 
 
5.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw  cementowo-piaskow , po jej wykonaniu 
nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie 
od 2 tygodni (przy temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15oC) do 3 tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni  nale y oczy ci  z 
piasku i mo na odda  do u ytku. 
 
 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 
a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

-      aprobat  techniczn , 
-     certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech charakterystycznych kostek, w 

przypadku dania ich przez In yniera, 
-      wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

b)    w zakresie innych materia ów 
 ew. badania w ciwo ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz  w tpliwo ci Inspektora Nadzoru . 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie pod a i koryta Wg SST D-04.01.01    
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w 

pkcie 5.4 
  

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01-02;D-08.03.01; D-
08.05.00 

  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metod  niwelacji) 

Bie ca kontrola w 10 punktach dziennej 
dzia ki roboczej: grubo ci, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacj  projektow  i specyfikacj  

Wg pktu 5.; odchy ki od 
projektowanej grubo ci 
+1 cm 

5 Wytrzyma  na ciskanie podsypki  
- 7 i 28 – dniowa przy stabilizacji 
cementem 

6 próbek  400m2 

6 Badania wykonywania nawierzchni z 
kostki 

    

  a) zgodno  z dokumentacj  projektow  Sukcesywnie na ka dej dzia ce roboczej - 
  b)po enie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 
Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesuni cie od osi 
projektowanej do 2 cm 

  c) rz dne wysoko ciowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy kraw dziach oraz we 
wszystkich punktach charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) równo  w profilu pod nym (wg BN-
68/8931-04 at  czterometrow ) 

Jw. Nierówno ci do 8 mm 

  e)równo  w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona at  profilow  z 
poziomnic  i pomiarze prze witu 
klinem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym wzgl dnie metod  niwelacji) 

Jw. Prze wity mi dzy at  a 
powierzchni  do 8 mm 

  f)      spadki poprzeczne (sprawdzone 
metod  niwelacji) 

Jw. Odchy ki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

  g)     szeroko  nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchy kiod szeroko ci 
projektowanejdo+5 cm 

  h)     szeroko  i g boko  wype nienia 
spoin i szczelin (ogl dziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykruszeniu 

ug. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycznych dziennej 
dzia ki roboczej 

Wg pktu 5. 

  i)      sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich u enia 

Kontrola bie ca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
In yniera 

  
Wytrzyma  na ciskanie podsypki 
 Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8cm. Próbki do bada  nale y pobiera  z 
miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i przechowywa  zgodnie 
z normami dla podbudowy stabilizowanej cementem. Trzy próbki nale y bada  po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki 
wytrzyma ci na ciskanie powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w SST. 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy . 
Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nawierzchni, 

kraw ników, obrze y, cieków 
Wizualne sprawdzenie jednorodno ci wygl du, prawid owo ci 
desenia, kolorów kostek, sp ka , plam, deformacji, wy-krusze , 
spoin i szczelin 

2 Badanie po enia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie po enia osi co 25 m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesuni cia wg tab. 2, lp. 
5b) 

3 Rz dne wysoko ciowe, równo  pod na i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko  

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg 
metod i dopuszczalnych warto ci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 
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4 Rozmieszczenie i szeroko  spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomi dzy kraw nikami, obrze ami, 
ciekami oraz wype nienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 

 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 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
-      przygotowanie pod a i wykonanie  koryta, 
-      ewentualnie wykonanie podbudowy, 
-      ewentualnie wykonanie aw (podsypek) pod kraw niki, obrze a, cieki, 
-      wykonanie podsypki pod nawierzchni , 
-      ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych.  
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania i prze enia 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      przygotowanie pod a i wykonanie koryta, 
-      dostarczenie materia ów i sprz tu, 
-      wykonanie podsypki, 
-      ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek, 
-      u enie i ubicie kostek, 
-      wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
-      piel gnacj  nawierzchni, 
- regulacja w azów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, 

znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 
-      przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
-      odwiezienie sprz tu. 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Polskie  i Bran owe Normy 
 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materia y kamienne. Elementy kamienne; kraw niki uliczne, mostowe i drogowe 
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a 
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
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D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE  GEOSIATK   NAWIERZCHNI  ASFALTOWEJ  PRZED  SP KANIAMI  ODBITYMI  
 

1.  WST P 

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
zabezpieczeniem geosiatk  nawierzchni asfaltowej w trakcie realizacji zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej maj  zastosowanie przy zabezpieczaniu geosiatk  nawierzchni asfaltowej 
w zakresie podanym w Dokumentacji Projektowej 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1.     Geosyntetyk - materia  o postaci ci ej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych w ókien syntetycznych jak polietylen, 
polipropylen, poliester, charakteryzuj cy si  m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci . 
Geosyntetyki obejmuj : geosiatki, geow ókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany. 

1.4.2.    Geosiatka - p aska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wi kszymi ni  elementy sk adowe, z oczkami po czonymi 
(przeplatanymi) w w ach lub ci gnionymi. 

1.4.3.   P kni cie odbite - p kni cie (sp kanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, b ce odwzorowaniem istniej cych p kni  i 
nieci ci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w gór  w wyniku koncentracji napr  i nieci ci struktury 
materia u, prowadz cych do lokalnego przekroczenia wytrzyma ci granicznej. (P kni cia odbite zwykle wyst puj  w 
nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwi zanych hydraulicznie lub starych i pop kanych nawierzchniach 
asfaltowych). 

Pozosta e okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materia y do wykonania robót 
2.2.1.  Geosiatka 
Zastosowany materia  powinien posiada  aktualna aprobat  techniczn  IBDiM. 
Geosiatka powinny charakteryzowa  si  wytrzyma ci  na rozci ganie  100 kN/m i wyd eniem przy zerwaniu wzd  pasma  3 %. 
W celu przymocowania geosiatki do nawierzchni nale y zastosowa  lepiszcze bitumiczne np. gor ce asfalty lub kationowe emulsje 
asfaltowe.  
Szczególnie poleca si  emulsje modyfikowane polimerami.  
 
2.2.2.  Emulsja asfaltowa 
Zastosowana emulsja asfaltowa powinna posiada  aktualna aprobat  techniczn  IBDiM. 
Asfaltowa emulsja kationowa zgodnie z WT-3 Emulsje asfaltowe [1] powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 1. 
 

Tablica 1.   Wymagania dotycz ce kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami, stosowanych do 
powierzchniowych utrwale  

 C65 BP3 PU  Wymagania 
techniczne 

Metoda badania 
wed ug normy Jednostka   Klasa Zakres 

warto ci 
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Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 -   3 
50 do 100 

lub 
70 do 130 

Zawarto  lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m)   6 63 do 67 
Czas wyp ywu 
dla Ø 2mm w 400C PN-EN 12846 s   1 TBR 

Czas wyp ywu 
dla Ø 4mm w 400C PN-EN 12846 s   0 NPD 

Pozosta  na sicie 
0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m)   3  0,2 
Trwa  po 7 dniach 
magazynowania PN-EN 1429 % (m/m)   4  0,5 

Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m)   1 TBR 
PN-EN 13614   1 TBR 

Adhezja WT-3, 
za cznik 2 

% 
pokrycia 
powierz- 

chni 
  3  90 

Wymagania techniczne dotycz ce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 
zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja  w 250C PN-EN 1426 0,1 mm   4  150 
Temperatura 
mi knienia PN-EN 1427 0C   4  43 
Nawrót spr ysty  
w 250C PN-EN 13398 %   4  50 
 
Za zgod  Inspektora Nadzoru mo na zastosowa  inn  emulsj  asfaltow  odpowiadaj  wymaganiom przedstawionym przez producenta 
zastosowanej geosiatki. 
 
2.3. Sk adowanie materia ów 
2.3.1. Emulsja 
Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech emulsji i obni enia jej jako ci.  
Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie nale y stosowa  zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si  na du ej powierzchni cieczy “ko ucha” asfaltowego 
zatykaj cego pó niej przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych przez producenta. 
 
2.3.2. Geosiatka 
Geosiatka mo e by  sk adowana na placu budowy pod warunkiem, e jest nawini ta na tulej  lub rur  w wodoszczelnej nieuszkodzonej 
folii, któr  zaleca si  zdejmowa  przed momentem wbudowania. 
Rolki geosiatki nale y sk adowa  w suchym miejscu, na czystej i g adkiej powierzchni oraz nie wi cej ni  trzy rolki jedna na drugiej.  
Sposób sk adowania geosiatki  powinien odpowiada  wymaganiom postawionym przez producenta. 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.      Maszyny do przygotowania nawierzchni 
Do oczyszczania nawierzchni nale y u ywa : 
- szczotki mechaniczne. 

Zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by  wykonana z twardych elementów czyszcz cych i 
 do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada  

mi kkie elementy czyszcz ce i s  do zamiatania. Zaleca si  u ywanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce. 
- spr arki, 
- zbiorniki z wod , 
- szczotki r czne, 
lub inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.3.      Uk adarki geosiatki 
Do uk adania geosiatki na pod u mo na stosowa  uk adarki o prostej konstrukcji, umo liwiaj ce rozwijanie geosiatki ze szpuli. 
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3.4.      Skrapiarki 
W zale no ci od potrzeb nale y zapewni  u ycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej. Do wi kszo ci robót mo na stosowa  
skrapiarki ma e z r cznie prowadzon  lanc  spryskuj . Podstawowym warunkiem jest zapewnienie sta ego wydatku lepiszcza, aby 

atwi  operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w za onej ilo ci (l/m2). 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.      Transport geosiatki 
Geosiatk  nale y transportowa  w rolkach owini tych polietylenow  foli . Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w 
czasie transportu i sk adowania na budowie. Podczas transportu nale y chroni  materia  przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki 
powinny by  u one poziomo, nie wi cej ni  w trzech warstwach. W czasie wy adowywania geosiatki ze rodka transportu nie nale y 
dopu ci  do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
Przy transporcie geosiatki nale y przestrzega  zalece  producenta. 
4.3.      Emulsja asfaltowa 
Transport emulsji powinien odbywa  si  w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.  
Dopuszcza si  stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by  czyste i nie powinny zawiera  resztek 
innych lepiszczy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce warunki w jakich 
uk adana b dzie geosiatka. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Przygotowanie nawierzchni 
Wszystkie siatki musz  by  u one na powierzchni równej lub wyrównanej warstw  profiluj ; równo  powierzchni jest warunkiem 
integralno ci ca ego uk adu. Nierówno ci takie jak koleiny lub wy obienia o g boko ci wi kszej ni  10 mm powinny by  wype nione, a 
wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuni te lub sp ukane wod . 
Nierówno ci mierzone w kierunku pod nym i poprzecznym, pod 4-metrow at , nie powinny by  wi ksze od 5 mm. 
 
5.3. Uk adanie geosiatki 
5.3.1. Czynno ci przygotowawcze 

enie geosiatki powinno by  zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepe nych danych - 
zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ci gu. 
Foli , w któr  s  zapakowane rolki geosiatki, zaleca si  zdejmowa  bezpo rednio przed uk adaniem. W celu uzyskania mniejszej szeroko ci 
rolki mo na j  przeci  pi . Szeroko  po przyci ciu powinna umo liwi  po czenie s siednich pasm siatki z zak adem. Pocz tkowo nie 
nale y wykonywa  wci  na ew. wpusty uliczne i studzienki, gdy  nale y je wykona  dopiero po naci gni ciu i zamocowaniu siatki. 
Przygotowane rolki siatki nale y roz  wzd  odcinka drogi, na którym b  prowadzone prace. 
Rozpakowanie rulonów powinno nast powa  pojedynczo, na przygotowanym pod u. Przy wi kszym zakresie robót zaleca si  wykonanie 
projektu (rysunku), ilustruj cego sposób uk adania i czenia rulonów, ew. szeroko ci zak adek, mocowania do pod a itp. 
Geosiatk  mo na uk ada  r cznie lub za pomoc  uk adarki przez rozwijanie ze szpuli. 
 
5.3.2. Sposób u enia geosiatki 
Uk adanie geosiatek plecionych przewiduje nast puj ce czynno ci, je li Dokumentacja Projektowa, SST lub zalecenie producenta nie 
przewiduje inaczej: 

geosiatki powinny by  uk adane na pow oce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilo ci okre lonej przez producenta, np. 400-
450 g/m2, 
geosiatk  rozwija si  i uk ada bez sfalowa  na przygotowanej powierzchni, wst pnie napr aj c w czasie uk adania przez podnoszenie 
rolki i naci ganie siatki, 
siatki plecione roz one z rolki wzd  osi przymocowuje si  na pocz tku ko kami stalowymi wbijanymi w doln  warstw , ew. rubami z 
nakr tk  osadzonymi wewn trz ko ków, 
geosiatki czy si  na zak ad, który w kierunku pod nym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. 
W celu po czenia zak adów pasm geosiatki zaleca si  j  skropi  lepiszczem w ilo ci 300 g/m2, 
geosiatki napr a si  przy u yciu urz dzenia naci gaj cego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wyd enia max. 0,2% lub 200 mm 
na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawid owej pracy siatki w nawierzchni oraz unikni cie przesuni cia lub sfalowania podczas 
uk adania na niej mieszanki przez roz cie ark , 
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po napr eniu siatki mo na w niej wyci  otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozosta o 10 cm do obrysu tych urz dze , 
je eli geosiatki uk adane s  na spoinach, brzeg siatki powinien by  przesuni ty w stosunku do spoiny o min. 500 mm, 
przy promieniach krzywizny wi kszych od 600 m geosiatki uk ada si  bez specjalnych zabiegów. Na odcinkach, gdzie promienie 
krzywizn s  mniejsze od 600 m, u enie geosiatek powinno by  dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie 
kraw dzi stalowymi ko kami. 

Przy stosowaniu geosiatek ci gnionych obowi zuj  nast puj ce ró nice wykonawcze: 
ilo  emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada  wymaganiom producenta i np. wynosi  1400-2000 g/m2, 
pocz tek siatki umocowuje si  przy zastosowaniu perforowanej ta my stalowej i stalowych ko ków wbitych do dolnej warstwy 
bitumicznej przy pomocy specjalnego urz dzenia; odst p pomi dzy ko kami wynosi 1-2 oczek siatki, zale nie od twardo ci nawierzchni, 
geosiatki zaleca si  uk ada  na d szym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek po czonych ze sob  przy pomocy czników zaciskowych na 
zak ad, który w kierunku pod nym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm, 
siatka powinna by  napr ona i utrzymana w poziomie, bez sfalowa . Rozci ganie przeprowadza si  stopniowo, a  do wyd enia max. 
0,5% lub 500 mm na 100 m. Nast pnie kraw  geosiatki przymocowuje si  do warstwy dolnej przy pomocy ko ków stalowych, a 

ókna pod ne czy si  z kolejn  siatk  przy pomocy czników zaciskowych. 
 
5.3.3. Zalecenia uzupe niaj ce 
W wypadku uk adania geosiatki na górnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna 
mie  szeroko  wi ksz  od szeroko ci pasa geosiatki o 0,10  0,15 m z ka dej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by  
czysta - wszelkie zanieczyszczenia glin , kruszywem itp. powinny zosta  usuni te przed skropieniem. Cz ci geosiatki zanieczyszczone 
smarami i olejami nale y wyci . Miejsca te nale y powtórnie skropi  wraz z brzegiem otaczaj cej geosiatki, a nast pnie wklei  w nie 
prostok tn at  z geosiatki o wymiarach zapewniaj cych przykrycie wyci tego otworu z zak adem oko o 0,10 m. 
Je li stosowany jest elastomeroasfalt up ynniony, zawieraj cy rozpuszczalnik, to geosiatk  nale y rozk ada  po odparowaniu 
rozpuszczalnika. Je li u ywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geosiatk  nale y rozk ada  po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
Przed u eniem warstwy asfaltowej na u onej geosiatce nale y naprawi  miejsca odklejone, fa dy i rozdarcia geosiatki. 
Niedopuszczalne jest uk adanie warstwy geosiatki na p kni ciach o nieustabilizowanych kraw dziach. 
Roboty prowadzi si  wy cznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie mo e by  mokra, rozk adana na mokrej powierzchni lub 
pozostawiona na noc bez przykrycia warstw  asfaltow . 
Konieczne jest zapewnienie prawid owego przyklejenia geosiatki do pod a. Je li uzyskanie tego nie jest mo liwe z jakiegokolwiek powodu 
(np. istniej  fale), to nale y zrezygnowa  z zastosowanie tej technologii, bowiem niew ciwe jej wykonanie mo e by  powodem zniszczenia 
nawierzchni (np. fale mog  zniszczy  po czenia warstw). 
Powsta e fale siatki mo na, za zgod  Inspektora Nadzoru, zneutralizowa , posypuj c siatk  mieszank  mineralno-asfaltow  
drobnoziarnist , np. grubo ci 5 mm, a nast pnie ostro nie j  ubijaj c. 
Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczaln  temperatur  robót asfaltowych. W przypadku stosowania do nasycania i 
przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowej lub elastomeroasfaltu na gor co, temperatura powietrza powinna by  nie 
ni sza ni  15oC, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by  nie ni sza ni  10oC. 
Nie dopuszcza si  ruchu pojazdów po roz onej geosiatce. Wyj tkowo mo e odbywa  si  jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy 
powinny porusza  si  z ma  pr dko ci , bez gwa townego przy pieszania, hamowania i skr cania. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 
bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców 
itp.), 
wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6 3.1. Sprawdzenie oczyszczenia pod a 
Sprawdzenie oczyszczenia pod a polega na ocenie wizualnej ca ej powierzchni podlegaj cej wzmocnieniu geosiatk  wg pkt. 5.2 n/n SST. 
 
6 3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia emulsji 
Jednorodno  skropienia powinna by  sprawdzana wizualnie. 
Zaleca si  przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalania. Oznaczanie 
ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa” [2]. 
Skrapiarka powinna zapewnia  rozk adanie emulsji z tolerancj  10% od ilo ci za onej. 
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6 3.3. Sprawdzenie u enia geosiatki 
Sprawdzenie u enia geosiatki polega na ocenie wizualnej ca ej powierzchni geosiatki wg pkt. 5.3 n/n SST. 
Zgodnie z wymaganiami zeszytu nr 66 [3] nale y sprawdzi  czy zapewnione zosta o po czenie pomi dzy warstwami asfaltowymi, mi dzy 
którymi wbudowano geosiatk . Kryterium to ocenia si  w badaniu cinania w aparacie Leutnera. Minimalna warto  napr enia cinaj cego 
po czenie pomi dzy warstwami asfaltowymi z wbudowan  geosiatka wynosi 1,3 MPa. Spe nienie tego wymagania jest konieczne w celu 
zarówno zapewnienia trwa ci wykonanych warstw asfaltowych z zastosowaniem geosiatki, jak i umo liwieniu wspó pracy materia u 
zbroj cego z warstwami asfaltowymi. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wbudowanej geosiatki, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i pomiarami w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór zabezpieczenia nawierzchni geosiatka obejmuje: 
a)  odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wbudowanej geosiatki nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i 
bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  dostarczenie materia ów i sprz tu na budow , 
- wykonanie nawierzchni zgodnie z Dokumentacj  Projektow , SST i ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru, obejmuj cej 

oczyszczenie pod a, skropienie lepiszczem i roz enie geosiatki, 
- pomiary i badania laboratoryjne. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

1. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" 
2. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem 

GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03  
3. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych.  Wyd. IBDiM, Zeszyt nr 66, Warszawa, 2004. 
4.      Polskie Normy powo ane w WT-3 
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW, WYKONANIE MURKU OPOROWEGO 
1.  WST P 
1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z umocnieniem skarp, rowów i cieków w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w n/n SST dotycz  umocnienia skarp, rowów i cieków i obejmuj : 
-  humusowanie skarp warstw  grubo ci 10 cm wraz z obsianiem traw , 
- umocnieniem dna rowów p yt ciekow  i chodnikow  50x50x7 wg KPED 01.37, 
- umocnienie skarp o nachyleniu wi kszym ni  1:1,5 p ytami a urowymi, 
- wykonanie systemowego odwodnienia liniowego na fundamencie betonowym, 
- wykonanie murku oporowego z bloczków betonowych prefabrykowanych na fundamencie betonowym oraz podsypce   
cementowo - piaskowej, z zasypk  piaskow  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  
Lokalizacj  poszczególnych umocnie  nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
 
1.4.   Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemi  ro linn  w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej 

przyj cia si . 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cz  konstrukcyjna wykonana w zak adzie przemys owym, która po 

zmontowaniu na budowie stanie si  umocnieniem cieku. 
1.4.3. Brukowiec - materia  kamienny stosowany do budowy dróg i wykonywania umocnie  powierzchni budowli, 

uk adany na podk adzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materia y do wykonania umocnie  
Materia ami do wykonania umocnienia skarp, rowów i cieków wed ug zasad n/n SST s  nast puj ce materia y, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru: 
 
2.2.1. Humus 
Humus powinien by  ziemi  urodzajn  o zawarto ci od 3 do 20% sk adników organicznych.  
Humus powinien by  pozbawiony kamieni wi kszych od 5 cm i wolny od zanieczyszcze  obcych. 
Do humusowania skarp nale y u  ziemi  ro linn  zdj  z pasa robót ziemnych i sk adowan  w pryzmach zgodnie z 
ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.2. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw nale y dopasowa  do warunków miejscowych, a wi c do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Najlepiej nadaj  si  do tego specjalne mieszanki traw, maj ce g ste i drobne korzonki. 
Do obsiania skarp nale y u  nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jako ci. 
 
 
2.2.3. Prefabrykaty 
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Niniejsza specyfikacja dopuszcza stosowanie nast puj cych elementów prefabrykowanych: 
-  p yta chodnikowa 50x50x7 
-  prefabrykowany ciek korytkowy wg KPED  01.03 
-  bloczki betonowe prefabrykowane 20x25x13 
-  p yty a urowe 
Prefabrykaty powinny by  wykonane z betonu klasy min. C25/30 (B30)  - wytrzyma  okre lona na odwiertach pobranych z 
elementu  zgodnie z PN-EN 12390-3 
Dla prefabrykatów dopuszcza si  odchy ki wymiarowe, które nie powinny przekracza : 
-d ugo , wysoko  i szeroko  elementu  5 mm. 
Powierzchnie elementów powinny by  g adkie, bez raków, p kni  i rys. Dopuszcza si  drobne pory jako pozosta ci po 

cherzykach powietrza i po wodzie, których g boko  nie przekracza 5 mm. 
Kraw dzie styków monta owych powinny by  bez szczerb. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by  wi ksza ni  4 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1340  1,0 kg/m2 przy czym aden 
pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 kg/m2.  

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu 
wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  
alternatywn  na tarczy Böhmego opisan  w za czniku H/. 
 
2.2.4. Brukowiec 
Brukowiec powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11104 [7]. 
 
2.2.5. Beton zwyk y C12/15 , spe niaj cy wymagania PN-EN 206-1 [4] 
 
2.2.6. Kruszywo 
Kruszywo na podsypk  i do wype nienia spoin powinno odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk  
powinno si  stosowa  piasek gatunku 1, natomiast do wype nienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o 
zawarto ci py ów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
 
2.2.7. Cement 
Cement portlandzki powinien spe nia  wymagania PN-EN 197-1 [8]. 
Sk adowanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [11]. 
 
2.2.8. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1008 [9]. 
 
2.2.9. Systemowe odwodnienie liniowe 
Materia ami do wykonania systemowego odwodnienia liniowego s  nast puj ce elementy systemu: 
- cianka 
- kana  
- ruszt 
- skrzynka odp ywowa 
- inne elementy wchodz ce w sk ad systemu 
Wszystkie zastosowane elementy musza stanowi  integraln  ca  przyj tego system. 
 
3.  SPRZ T 
3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania robót 
Do wykonania robót nale y stosowa  nast puj cy sprz t zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru: 
-        równiarki przeznaczone do wyrównywania skarp, 
- ubijaki o r cznym prowadzeniu, wibratory samobie ne lub p yty ubijaj ce do zag szczania,  
- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- uraw samochodowy do przemieszczania ci kich elementów. 
Pozosta e roboty mog  by  wykonane r cznie. 
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4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów do wykonania umocnienia skarp, rowów i cieków 
4.2.1. Transport humusu 
Transport humusu mo e by  wykonywany dowolnymi rodkami transportu. 
 
4.2.2. Transport nasion traw 

rodki transportowe powinny by  czyste i zabezpieczaj ce nasiona przed zamokni ciem oraz obni eniem ich warto ci 
siewnej. 
 
4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych 
Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton osi gn  wytrzyma  co najmniej 0,7 redniej wytrzyma ci 
badanej serii próbek. 
Rozmieszczenie elementów na rodkach transportowych powinno by  symetryczne. 
Powinny one by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie 
powinna wystawa  poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
 
4.2.4. Transport brukowca  
Brukowiec mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 
 
4.2.5. Mieszanka betonowa 
Ze wzgl du na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej mo e on by  transportowany samochodami wywrotkami z 
wytwórni z zapewnieniem utrzymywania w ciwej konsystencji. 
 
4.2.6. Transport kruszywa 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.7. Transport cementu 
Cement nale y przewozi  zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11]. 
 
4.2.8. Transport wody 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce 
wszystkie warunki w jakich b dzie wykonywane umocnienie skarp, rowów i cieków. 
 
5.2.  Humusowanie 
Przed przyst pieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w Dokumentacji 
Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01. 
Grubo  przykrycia ziemi  ro linn  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  powinna wynosi  10 cm.  
Dla lepszego powi zania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si  w powierzchni skarpy naci  niewielkie rowki 
poziomo lub pod k tem 30o÷45o w odst pach co 0,5÷1,0 m i g boko ci 15÷20 cm. 
Warstw  ziemi ro linnej nale y lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne. 
 
5.3.  Obsianie traw  
Obsianie traw  powinno by  przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. 
Ziarna trawy powinny by  równomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilo ci  oko o 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu 
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.  
Wykonawca powinien podj  wszelkie rodki by zapewni  prawid owy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy 
nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane powierzchnie. 
 



D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i cieków 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
220 

5.4. Umocnienie cieków elementami prefabrykowanymi 
Pod e gruntowe pod elementy prefabrykowane powinno by  wyrównane i zag szczone zgodnie z   PN-S-02205 [10].  
Uk adanie elementów prefabrykowanych nale y wykona  na podsypce cementowo-piaskowej o stosunku 1 4 o grubo ci  5 
cm  i 10 cm  / w zale no ci od wymaga  Dokumentacji Projektowej/ oraz wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  
R7=10MPa, R28=14MPa 
W przypadku cieku drogowego korytkowego z elementów wg KPED 01.03 wymagane jest wcze niejsze wykonanie awy 
betonowej z betonu C12/15 (B15) o grubo ci 15 cm. 
Monta  i czenie elementów powinno by  realizowane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i KPED [12], przy 
przestrzeganiu szczególnych wymaga : 
- dostarczone elementy prefabrykowane powinny by  przedmiotem odbioru w zakresie zgodno ci z Dokumentacj  

Projektow , spe nienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodze  lub defektów widocznych dyskwalifikuj cych i 
uniemo liwiaj cych monta , 

- odrzucone elementy nie mog  by  montowane. 
Prefabrykaty cieku korytkowego i rowu prefabrykowanego nale y uk ada  tak, aby szczeliny mi dzy s siednimi 
prefabrykatami nie by y wi ksze ni  1 cm i nale y je wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  /1 2/ na pe  g boko  
prefabrykatu. 
Prefabrykaty cieku skarpowego powinny zosta  u one „na zak ad”, zgodnie z KPED 01.24.  

yty a urowe nale y uk ada  w taki sposób, aby szczeliny pomi dzy p ytami w kolejnych warstwach by y przesuni te 
wzgl dem siebie o min. 20 cm. P yty nale y uklada  na awie fundamentowej z betonu C16/20 zgodnie z dokumentacj  
projektow . 
W okresie wi zania zaprawy cementowo-piaskowej, nale y utrzyma  j  w stanie wilgotnym przez okres min. 7 dni. 
Pochylenie pod ne cieków powinno by  zgodne z Dokumentacj  Projektow .  
Odchylenia od projektowanej niwelety nie mog  wynosi  wi cej ni   0,5%. 
Nierówno ci górnej powierzchni prefabrykatów (dna prefabrykatów) sprawdzane at  3-metrow  nie powinny przekracza  
1cm. 
 
5.5.  Brukowanie 
Pod e pod brukowiec nale y przygotowa  zgodnie z PN-S-02205 [10]. 
Brukowiec nale y uk ada  na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1 4) grubo ci wg dokumentacji projektowej  oraz 
wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7=10MPa, R28=14MPa 
Uk adanie brukowca nale y rozpocz  od u enia po linii obwodu umocnienia brukowców najwi kszych. 
Brukowiec nale y uk ada  tak, aby szczeliny mi dzy s siednimi warstwami mija y si  i nie przekracza y 3 cm, a najwi kszy 
wymiar brukowca by  skierowany w podk ad. 
Po u eniu brukowca, nale y wype ni  szczeliny zapraw  cementowo-piaskow  (1 2).  
W okresie wi zania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni  umocnienia nale y os oni  matami lub warstw  piasku i 
utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
5.6. Systemowe odwodnienie liniowe 
Elementy systemu odwodnienia liniowego nale y uk ada  na betonowej awie fundamentowej C12/15 grubo ci 10 cm i 
szeroko ci równej 20cm + szeroko  zewn trzna korytka z zachowaniem wymaganego przez producenta spadku. Nale y 
wykona  w czenia odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku takiej mo liwo ci dopuszcza si  
wykonanie wylotów na nawierzchni  jezdni. 
Wykonawca zobowi zany jest do wykonania w ramach ceny jednostkowej szkicu pod czenia odwodnienia liniowego do 
kanalizacji deszczowej wraz z pomiarami geodezyjnymi. 
Wszystkie elementy odwodnienia liniowego nale y wykonywa  zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu. 
Koszty wykonania pod czenia systemu do kanalizacji deszczowej (np. rury, kolanka, trójniki, studzienki itp.) nale y roz  
w cenie 1 mb elementu prefabrykowanego stanowi cego komplet. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola przed rozpocz ciem robót 
Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowów i cieków Wykonawca powinien sprawdzi  jako  u ywanych materia ów w 
zakresie zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 
 
6.3.  Kontrola jako ci wykonania umocnienia 
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W trakcie wykonywania robót i odbioru nale y zbada : 
- jako  humusowania i obsiania traw , 
- jako  wykonania umocnienia skarp i dna rowu prefabrykowanymi betonowymi, 
- jako  umocnienia brukiem. 
 
6.3.1.  Badanie jako ci humusowania i obsiania traw  
Kontrola robót w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:  
-      oczyszczenia terenu z zanieczyszcze , 
-      roz cielenia humusu z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi, 
-      zgodno ci sk adu mieszanki traw z wymaganiami, 
-      g sto ci zasiewu nasion. 
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki w wykonaniu robót: 
-      dla grubo ci humusu -  2 cm, 
- dla ilo ci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 -  0,5 kg. 
 
6.3.2.  Badanie jako ci umocnienia elementami prefabrykowanymi 
Kontrola robót w zakresie wykonania umocnie  elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu zgodno ci z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 n/n SST. 
 
6.3.3.  Badanie jako ci umocnienia brukiem 
Kontrola robót w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. 1m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym 
zabrukowaniu tym samym brukowcem. cis  u enia uwa a si  za dostateczn , je li przy ponownym zabrukowaniu 
rozebranej powierzchni zostanie nie wi cej ni  4% powierzchni niezabrukowanej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest: 

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie i obsianie, p ytami a urowymi 
m (metr) u onego cieku z elementów prefabrykowanych, 
m (metr) u onego systemowego odwodnienia liniowego, 
m2 (metr kwadratowy) ustawienia murku oporowego z elementów prefabrykowancyh  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.     Sposób odbioru robót 
Odbiór umocnienia skarp, rowów i cieków obejmuje: 
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b)    odbiór ostateczny, 
c)    odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanego umocnienia skarpy, rowu i cieku przez humusowanie i obsianie lub p ytami a urowymi 
nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-   roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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-        oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-   dostarczenie materia ów, 
-   wykonanie humusowania z obsianiem, 
- u enie p yt a urowych na awie fundamentowej 
-        uporz dkowanie terenu,  
-   przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w SST. 

Cena 1 m umocnienie rowów p ytami chodnikowymi obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie i wbudowanie materia ów, 

enie prefabrykatów, 
piel gnacja spoin, 
uporz dkowanie terenu, 
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena 1 m odwodnienia liniowego systemowego obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
wykonanie awy fundamentowej zgodnej z wytycznymi producenta, 

enie elementów systemu i elementów towarzysz cych wraz z pod czeniem wylotów do kanalizacji deszczowej, 
piel gnacja spoin, 
wykonanie szkiców pod czenia wylotów odwodnienia do kanalizacji deszczowej wraz z pomiarami geodezyjnymi, 
uporz dkowanie terenu, 
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 Cena wykonania 1m2 ustawienia murku oporowego z bloczków betonowych obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie i wbudowanie materia ów, 
piel gnacja spoin,  
wykonanie drenu odwadniaj cego,  
wykonanie fundamentu,  
wykonanie izolacji,  
przygotowanie elementu mocowania bariery ochronnej, oraz wykonanie schematu monta u 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13755 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie nasi kliwo ci przy ci nieniu atmosferycznym. 
2. PN-EN 1926 Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie. 
3. PN-EN 14157 Kamie  naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie. 
4. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1. Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
7. PN-B-11104 Materia y kamienne. Brukowiec. 
8. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
12. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek do badania. Grudzie  2001 
13. PN-EN 1340 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada . 
14.         PN-EN 13043:2004.     Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na 
drogach, lotniskach i    innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
 
10. 2.      Inne dokumenty 
12. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa 
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D.06.01.01 A UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I CIEKÓW  PRZY PRZEPUSTACH 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z zadaniem: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 
do km 31+452". 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z trwa ym powierzchniowym 
umocnieniem skarp, rowów i cieków nast puj cymi sposobami: 

umocnienie skarp i dna rowu kostk  kamienn  ~10cm na betonie C12/15 gr. 10cm z wype nieniem spoin zapraw  
umocnienie skarp i dna rowu kostk  kamienn  ~20cm na betonie C12/15 gr. 20cm z wype nieniem spoin zapraw  

 Uwaga. Szczegó y dotycz ce rodzaju humusu, mieszanki traw, sposobu piel gnacji obowi zuj  ze specyfikacji SST D-06.01.01.  
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod . 
1.4.2. Kostka kamienna nieregularna – jest stosowana do umocnienia skarp oraz rowu jej wymiar a= 10cm , jej kszta t powinien by  zbli ony 
do prostopad cianu  
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
2.2. Rodzaje materia ów 
 Podstawowymi materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków przy przepustach obj tymi niniejsz  SST s : 

kruszywo, 
cement, 
zaprawa cementowa, 
beton  
woda 
kostka kamienna 
drewno na deskowanie 

2.3. Kruszywo 
 wir i mieszanka powinny odpowiada  wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
 Piasek powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 
2.4. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 

 Sk adowanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.5. Zaprawa cementowa 
 Przy wykonywaniu umocnie  rowów i cieków nale y stosowa  zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 
[6]. 
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2.7. Kostka kamienna 
Kszta t i wymiary kostki nieregularnej 
Kostka  nieregularna  powinna  mie   kszta t  zbli ony  do  prostopad cianu.  Kszta t  kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Kszta t kostki nieregularnej 
 
Wymagania dotycz ce wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1. 
Dopuszcza  si   uszkodzenie  jednego  naro a  powierzchni  górnej  kostki  o  g boko ci  nie wi kszej ni  0,6 cm. 
 
Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy ki 

Wielko  
(cm) 

Dopuszczalne odchy ki dla 
gatunku 

 
Wyszczególnienie 

5 6 8 10 1 2 3 
Wymiar: 5 6 8 10 1,0 1,0 1,0 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do 
górnej (czo a),  w  cm, nie mniejszy ni  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówno ci ,powierzchni górnej 
(czo a),w cm, nie wi ksze ni  

- - - - 0,4 0,6 0,8 

Wypuk  powierzchni bocznej, w cm, nie 
wi ksza ni  

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchy ki od k ta prostego kraw dzi 
powierzchni górnej (czo a), w stopniach, 
nie wi ksze ni  

- - - - 6 8 10 

Odchylenie od równoleg ci 
aszczyzny    powierzchni dolnej w 

stosunku  do górnej, w stopniach, nie 
wi ksze ni  

- - - - 6 8 10 

2.8. Beton 
Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 206-1 [3] . Nale y stosowa  beton o klasie  C12/15 dla podbudowy pod kostk  kamienn  i 

ury. Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien spe nia  wymagania PN-B-
19701 [11]. Transport i przechowywanie cementu powinny by  zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [21]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo amane) powinno spe nia  
wymagania PN-B-06712 [5]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i spe nia  wymagania PN-B-32250 [14]. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  pitn . 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny by  stosowane, je li przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST, przy czym w 
przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by  dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. 
Domieszki powinny spe nia  wymagania PN-B-23010 [12]. 
 
2.9 Woda 
Woda stosowana do betonów musi wymagania podane w normie PN-88/B-32250 
Woda z wodoci gu nie wymaga bada .  
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3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

równiarek, adowarki czo owe 
ew. walców g adkich, ebrowanych lub ryflowanych, 
ubijaków o r cznym prowadzeniu, 
wibratorów samobie nych, 

yt ubijaj cych, 
betoniarki 
ew. sprz tu do podwieszania i podci gania, 
cysterny z wod  pod ci nieniem (do zraszania) oraz w y do podlewania (miejsc niedost pnych). 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materia ów 
 Elementy kamienne i betonowe mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
uszkodzeniami. Do transportu mo na przekaza  elementy betonowe, w których beton osi gn  wytrzyma  co najmniej 0,75 RG 

 
4.3 Transport cementu 
Cement, nale y przewozi rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewo enia tego typu wyrobów. 
 
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. Umocnienie  kostk  kamienn  
Podk ad pod kostk  stanowi beton C12/15  o grubo ci 10 cm lub o grubo ci 20 cm – w zale no ci od rozwi za  projektowych.  
Uk adanie kostki nieregularnej 
Kostk  mo na uk ada  w ró ne desenie: 
dese  rz dowy prosty, który uzyskuje si  przez uk adanie kostki rz dami prostopad ymi do osi drogi, 
dese  rz dowy uko ny, który otrzymuje si  przez uk adanie kostki rz dami pod k tem 45 stopni do osi drogi, 
dese  w jode , który otrzymuje si  przez uk adanie kostki pod k tem 45 stopni w przeciwne strony na ka dej po owie przepustu, 
dese ukowy, który otrzymuje si  przez uk adanie kostki w kszta cie uku lub innych krzywych. 
 
Dese  nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by  dostosowany do wielko ci kostki. Przy ró nych wymiarach kostki, zaleca 
si  uk adanie jej w formie desenia ukowego. 
Szeroko  spoin mi dzy kostkami nie powinna przekracza  12 mm. Spoiny w s siednich rz dach powinny si  mija  co najmniej o 1/4 
szeroko ci kostki. 
Kostka u yta do uk adania wzmocnienia powinna by  jednego gatunku i z jednego rodzaju ska . Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na 
skarpie, powinien by  u ony pas pod ny z jednego lub dwóch rz dów kostek o odmiennym kolorze. 
 
5.3. Wype nienie spoin mi dzy kostk  kamienn   
Po u eniu kostki kamiennej szczeliny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o stosunku 1:2. W okresie wi zania zaprawy 
cementowo-piaskowej powierzchni  bruku nale y os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 
dni. Szeroko  spoin mi dzy p ytami nie powinna by  wi ksza ni  4 mm. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ci umocnie  elementami kamiennymi i betonowymi 
 Kontrola dla elementów kamiennych polega na sprawdzeniu: 

sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchy ek  
wska nika zag szczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.2, 
szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchy ka  2 cm, 
dok adno ci wype nienia szczelin mi dzy kostk  kamienn  - pe na g boko . 

 
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 
 Jednostk  obmiarow  jest jednostka podana w kosztorysie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1m2 umocnienia dna i skarp rowu kostk  kamienn  i elementami betonowymi obejmuje mi dzy innymi: 
 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
zakup, dostarczenie i wbudowanie kostki kamiennej, betonu i podsypki, 
wype nienie szczelin mi dzy kostkami, 
uporz dkowanie terenu, 
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
piel gnacja spoin 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 
     PN-B-12074:1998 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biow óknin . 

Wymagania i badania przy odbiorze 
    PN-R-65023:1999 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych 
    BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe 
10.2. Inne materia y 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z wykonaniem przepustów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zwi zanych z zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz 
od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem 
przepustów rurowych betonowych o rednicy Ø 40 cm pod zjazdami wraz z prefabrykowanymi ciankami czo owymi o 
rednicy Ø 40 cm wraz z obrukowaniem  

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy do 

przeprowadzenia wody ma ych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja no na wykonana jest z rur betonowych lub elbetowych. 
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. l.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, obj tych 
niniejsz  SST, s : 
- prefabrykaty, 
- cement, 
- brukowiec, 
- woda, 
- mieszanka pod aw  fundamentow , 
- drewno na deskowanie, 
- materia y izolacyjne, 
- zaprawa cementowa. 
 
2.3. Prefabrykaty  
Powierzchnie elementów powinny by  g adkie, bez p kni  i rys. Dopuszcza si  drobne pory jako pozosta ci po 

cherzykach powietrza i wodzie, których g boko  nie przekracza 5 mm. 
Prefabrykaty rurowe powinny by  wykonane z betonu klasy, co najmniej B-30. 
Sk adowanie prefabrykatów powinno odbywa  si  na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym pod u. 

 
2.4. Kruszywa do betonu 

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spe nia  wymagania PN-
B-06712 [5]. 

Kruszywa nale y sk adowa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.5. Cement 
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Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spe nia  wymagania PN-
B-19701 [7]. 

Nale y stosowa  cement portlandzki zwyk y (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do 
betonu klasy B-25. 

Cement nale y przechowywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 
 
2.6. Woda 

Woda powinna by  „odmiany l" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez bada  laboratoryjnych mo na 
stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 
 
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego 

Mieszanka do wykonania awy fundamentowej powinna spe nia  wymagania 5.4. 
 
2.8. Materia y izolacyjne 

Do wykonania izolacji przepustów mo na stosowa : 
- emulsj  kationow , wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
- lepik asfaltowy na gor co bez wype niacza wg PN-C-96177 [10], 
- pap  asfaltow  wg BN-79/6751-0 l [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 
- wszelkie inne materia y izolacyjne sprawdzone do wiadczalnie i posiadaj ce aprobat  techniczn  - za zgod  In yniera. 
 
2.9. Zaprawa cementowa 

Stosowana zaprawa cementowa powinna by  marki nie ni szej ni  M 12 i spe nia  wymagania PN-B-14501 [6]. 
 
2.10. Brukowiec 
Brukowiec powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11104:1960 [1]. 
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania przepustów 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania 
z nast puj cego sprz tu: 
- koparek, 
- sprz tu do zag szczania: ubijaki r czne i mechaniczne, zag szczarki p ytowe. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
4.2.1. Transport kruszywa 

Kamie  i kruszywo nale y przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiada  BN-67/6747-14. 
 
4.2.2. Transport cementu  
 Transport cementu powinien by  zgodny z BN-88/6731-08. 
 Przewóz cementu powinien odbywa  si  dostosowanymi do tego celu rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj cych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniow  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych przed 
powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
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 Transport mieszanki powinien odbywa  si  zgodnie z norm  PN-B-06250. 
 Czas transportu powinien spe nia  wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po 
jej wytworzeniu. 
 
4.2.5. Transport prefabrykatów 
 
Transport wewn trzny 
 Elementy przepustów wykonywane na budowie mog  by  przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyma ci 
nie ni szej ni  0,4R (W). 
Transport zewn trzny  
 Elementy prefabrykowane mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je 

przed uszkodzeniami. 

 Do transportu mo na przekaza  elementy, w których beton osi gn  wytrzyma , co najmniej 0,75R (W). 

 
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. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
- odwodnienia, 
- czasowego prze enia koryta cieku w przypadku przep ywu wody w rowie, na którym b dzie wykonywany przepust, 
- wytyczenia osi przepustu i kraw dzi wykopu, 
- innych robót podanych w SST. 
 
5.3. Wykop 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod aw  fundamentow  powinien by  dostosowany do wielko ci przepustu, 
boko ci wykopu, ukszta towania terenu i rodzaju gruntu. 

Wykop nale y wykonywa  w takim okresie, aby po jego zako czeniu mo na by o przyst pi  do wykonywania 
przepustu. 

Je eli grunt z wykopu spe nia warunki wymagane dla zasypki, mo na go ponownie wykorzysta  w przeciwnym 
razie nadmiar nale y wywie  na odk ad.  
 
5.4. awa fundamentowa pod przepust 

 
awy fundamentowe nale y wykona : 

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubo ci po zag szczeniu 20 cm. 
Dopuszczalne odchy ki dla aw fundamentowych przepustów wynosz : 

- dla wymiarów w planie  ± 5 cm, 
- dla rz dnych wierzchu awy ± 2 cm. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy (fundamenty) wykonywane metod  stabilizacji 
mechanicznej 
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (fundament) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 
grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 

Fundament powinien by  zag szczony do osi gni cia wska nika zag szczenia Is 1,0. 

5.4.1. ciwo ci kruszywa 
 Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Badania wed ug 

 ciwo ci fundament  
1 Zawarto  ziarn mniejszych ni  0,075 mm, % 

(m/m) 
od 2  do 12 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawarto  nadziarna,  % (m/m), nie wi cej ni  10 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawarto  ziarn nieforemnych %(m/m), nie wi cej 
ni  45 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych, 
%(m/m), nie wi cej ni  

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wska nik piaskowy po pi ciokrotnym 
zag szczeniu metod  I lub II wg PN-B-04481, % od 30  do 70 BN-64/8931 -01 [26] 

6 cieralno  w b bnie Los Angeles 
a) cieralno  ca kowita po pe nej liczbie obrotów, 
nie wi cej ni  
b) cieralno  cz ciowa po 1/5 pe nej liczby 
obrotów w stosunku do cieralno ci ca kowitej po 
pe nej liczbie obrotów, nie wi cej ni  

 
 

45 
 

40 

 
 
 

PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie wi cej ni  4 PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach 
zamra a- 
nia, %(m/m), nie wi cej ni  

 
10 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i elazawy cznie, % 
(m/m), nie wi cej ni  

 

- 

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

10 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie wi cej ni  

 
1 

PN-B-06714-28 [9] 

11 Wska nik no no ci wno  mieszanki kruszywa, %, 
nie mniejszy ni : 
a) przy zag szczeniu IS  1,00 

 
 

60 
 

 
 

PN-S-06102[21] 

 
5.5. Uk adanie prefabrykatów rurowych 

Uk adanie rur betonowych lub elbetowych nale y wykona  wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nale y wype ni  
zapraw  cementow  i uszczelni  materia em zaakceptowanym przez In yniera. 
 
5.6. cianki czo owe 
 cianki czo owych przepustu powinny by  wykonane jako prefabrykowane. 

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajd  si  pod ziemi  nale y zagruntowa , pkt 5.8 
 

5.7. Zasypka przepustów 
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Zasypk  (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nale y uk ada  jednocze nie z obu stron przepustu, warstwami o 
jednakowej grubo ci z jednoczesnym zag szczaniem. Wilgotno  zasypki w czasie zag szczania powinna odpowiada  
wilgotno ci optymalnej wg normalnej próby Proctora, metod  I wg PN-B-04481 [2] z tolerancj  -20%, +10%. 

Wska nik zag szczenia poszczególnych warstw powinien by  nie mniejszy ni  1,00. 
Po u eniu zasypki nale y odtworzy  istniej  konstrukcj  nawierzchni. 

 
5.8. Izolacja przepustów 
 Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajd  si  pod ziemi , nale y zagruntowa  przez: 
- smarowanie roztworem asfaltowym, 
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. 
5.9. Umocnienie wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów nale y wykona  poprzez obrukowanie skarpy i umocnienie dna wylotu 
 
5.9.1. Przygotowanie pod a 
Pod e pod brukowiec nale y przygotowa  zgodnie z PN-S-02205:1998 [10]. 
 
5.9.2. Podk ad 
Podk ad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubo ci od 10 cm do 15 cm. Podk ad z grubszego kruszywa nale y 
uk ada  „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, daj cego si  wyrównywa  przeci ganiem aty, „pod at ”. Po 

eniu podk adu nale y go lekko uklepa , ale nie ubija . 
Przy umocnieniu rowów i cieków na warstwie podk adu z kruszywa u  warstw  zaprawy cementowo-piaskowej w 
stosunku 1:4 i grubo ci od 3 cm do 5 cm. 
 
5.9.3. Uk adanie brukowca 
Brukowiec nale y uk ada  na przygotowanym podk adzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na 
palikach na wysoko  od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Nale y w pierwszej kolejno ci, po linii 
obwodu umocnienia, u  brukowce najwi ksze. Brukowiec nale y uk ada  tak, aby szczeliny mi dzy s siednimi 
warstwami mija y si  i nie przekracza y 3 cm, a najwi kszy wymiar brukowca by  skierowany w podk ad. 
Po u eniu brukowca szczeliny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o stosunku 1:2. W okresie wi zania 
zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni  bruku nale y os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie 
wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola prawid owo ci wykonania robót przygotowawczych i ziemnych 

Kontrol  nale y przeprowadzi  z uwzgl dnieniem wymaga  podanych w punkcie  5.2 i 5.3. 
 
6.3. Kontrola wykonania awy fundamentowej  
 Przy kontroli wykonania awy fundamentowej nale y sprawdzi : 
- rodzaj materia u u ytego do wykonania awy,  
- usytuowanie awy w planie, 
- grubo awy. 
 
6.4. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
 Elementy prefabrykowane nale y sprawdza  w zakresie: 
- kszta tu i wymiarów (d ugo , wymiary wewn trzne, grubo cianki – wg dokumentacji projektowej), 
- wygl du zewn trznego  
- wytrzyma ci betonu na ciskanie  
- rednicy pr tów i usytuowania zbrojenia. 
 
6.5. Kontrola po czenia prefabrykatów 
 Po czenie prefabrykatów powinno by  sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodno ci zmontowanego 
przepustu z wymaganiami ST. 
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6.6. Kontrola izolacji cian przepustu 
 Izolacja cian przepustu powinna by  sprawdzona przez ogl dziny w zgodno ci z wymaganiami punktu 5.9. 
 
6.7. Kontrola jako ci brukowania 
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. 

cis  u enia uwa a si  za dostateczn , je li przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wi cej 
ni  4% powierzchni niezabrukowanej. 
 
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 

Jednostk  obmiarow  jest: 
- m (metr) – wykonanego przepustu 
- szt. (sztuka) – cianek czo owych 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m przepustu obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem (rozbiórka istniej cego nasypu zjazdu), 
- dostarczenie materia ów, 
- wykonanie aw fundamentowych, 
- monta  konstrukcji przepustu, 
- monta cianek czo owych, 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie zasypki i zag szczenie, 
- umocnienie wlotów i wylotów, 
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni 
- uporz dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- oznakowanie robót 
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D.06.03.01 CINANIE  I  UZUPE NIANIE  POBOCZY 
1.  WST P 

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
uzupe nieniem poboczy w ramach zadnia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta 
Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  wykonania uzupe nienia poboczy kruszywem amanym warstw   
grubo ci 20 cm. 
Dok adna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe – cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si  pojazdów, umieszczenia urz dze  

bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materia ów 
Warunki ogólne stosowania materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Rodzaje materia ów 
Do wykonania podbudowy  (do uzupe niania poboczy) z mieszanki niezwi zanej z kruszywa amanego nale y stosowa  kruszywo z 
przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków , w którym procentowa zawarto   ziaren o powierzchni 
przekruszonej  lub  amanych  oraz ziaren ca kowicie zaokr glonych wg PN-EN 933-5  powinna by  kategorii nie ni szej  ni   C 50/10 .  ” 
Dopuszcza si  zastosowanie kruszywa amanego sztucznego posiadaj cego aprobat  IBDiM. 
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania robót nale y zastosowa  kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. 
Okre lone wed ug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do uzupe niania poboczy musza spe nia  wymagania 
przedstawione na rys. nr 1. 
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Rysunek 1. mieszanka niezwi zana 0/31,5 do podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obci onej ruchem (kruszywo do uzupe niania 
poboczy) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 
granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej 
jednorazowo. 
 
2.2.1.  W ciwo ci zastosowanej mieszanki  kruszywa 
Mieszanki niezwi zane do uzupe niania poboczy powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych do podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obci onej ruchem (kruszywo do 
uzupe niania poboczy) 

Wymagania wobec mieszanek niezwi zanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

 Podbudowy zasadniczej 
nawierzchni drogi 

obci onej ruchem 
(kruszywo do uzupe niania 

poboczy) 

Podzia  
w PN-

EN 
13285 

ciwo  

  KR1-KR2 KR3-KR6 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 13285 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek  0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawarto  py ów: 
kategoria UF  UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna  zawarto  py ów: 
kategoria LF  LFNR Tabl. 3 

4.3.2 Zawarto  nadziarna: kategoria OC  OC90 Tabl. 4 i 6  
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia  Krzywe uziarnienia wg rys. 

1 niniejszej SST Tabl. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowan  przez 
producenta warto ci  (S) 

 Wg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodno ci 
uziarnienia na sitach kontrolnych - 
ró nice w przesiewach 

 Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8 

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik 
piaskowy SE**), co najmniej  45 - 

 
Odporno  na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria nie wy sza 
ni  

 LA35 - 

 
Odporno  na cieranie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria MDE 

 deklarowana - 

 
Mrozoodporno  (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1 

 F4 - 

 
Warto  CBR po zag szczeniu do 
wska nika zag szczenia Is=1,03 i 
moczeniu w wodzie 96h 

 120 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalno  mieszanki w 
warstwie ods czaj cej po 
zag szczeniu wg metody Proctora do 
wska nika zag szczenia Is=1,0; 
wspó czynnik filtracji k co najmniej 
cm/s 

 Brak wymaga  - 

 
Zawarto  wody w mieszance 
zag szczonej, %(m/m) wilgotno ci 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 - 

4.5 Inne cechy rodowiskowe 
Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w 
ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y 
 



D.06.03.01 cinanie i uzupe nianie poboczy 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
235 

 

bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie 
przekracza warto ci dopuszczalnych w odr bnych 
przepisach 

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 
 
3.  SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót okre lonych w n/n SST powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego 
sprz tu: 
-  spycharki, 
-  równiarki do profilowania, 
-  przewo ne zbiorniki na wod , 
- drobny sprz t r czny do profilowania r cznego, w miejscach gdzie inny sprz t nie mo e mie  zastosowania, 
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielko ci zag szczanej powierzchni, 
- ubijaki mechaniczne, p yty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodost pnych dla wi kszego sprz tu 
   lub inny sprz t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce wszystkie warunki w 
jakich b dzie wykonane uzupe nienie poboczy. 
 
5.2. Przygotowanie pod a /koryta/ 
Koryto pod warstwy uzupe nienia poboczy powinno spe nia  wymagania okre lone w SST D.04.01.01. 
Przed u eniem warstw uzupe nienia poboczy wszelkie koleiny i mi kkie miejsca pod a oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 
zag szczone lub wykazuj ce odchylenia wysoko ciowe od za onych rz dnych powinny by  naprawione przez spulchnienie, dodanie 
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi gni cia wilgotno ci optymalnej, powtórnie wyrównane i zag szczone. 
 
5.3. Uzupe nianie poboczy 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a 
równa grubo ci projektowanej /20 cm/. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Uzupe nienie 
o grubo ci powy ej 20 cm nale y wykonywa  w dwóch warstwach. Ka da warstwa uzupe nienia powinna by  roz ona w sposób 
zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli uzupe nienie sk ada si  z wi cej ni  jednej warstwy 
kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. 
Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.  
Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20 % jej warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10 % jej warto ci, 
mieszank  nale y osuszy . 
Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi  do jej zag szczania przez wa owanie. W miejscach 
niedost pnych dla walców podbudowa powinna by  zag szczona zag szczarkami p ytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia [IS] warstw uzupe nienia nie mniejszego od 1,03, okre lonego 
zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [7]. 
Je eli nie mo na okre li  wska nika zag szczenia, to nale y sprawdza  stosunek modu u odkszta cenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, 
który nie powinien by  wi kszy ni  2,2 dla ka dej warstwy. 
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6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki 
tych bada  Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 2. 
 
 
 

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  przy wykonaniu uzupe nienia poboczy 

  Cz stotliwo  bada  

Lp. Wyszczególnienie  bada  Minimalna liczba bada  na dziennej dzia ce roboczej  

1 Uziarnienie mieszanki 2 próbki 

2 Wilgotno  mieszanki 2 próbki 

3 Zag szczenie warstwy 2 razy na 1 km 

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.1. dla ka dej partii kruszywa do 1500 t i przy ka dej 
zmianie kruszywa  

 
6.4.  Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupe nie  
Cz stotliwo  i zakres pomiarów po zako czeniu robót podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3.   Cz stotliwo  i zakres pomiarów uzupe nianych poboczy 

 
Lp. Wyszczególnienie  Minimalna cz stotliwo  pomiarów 
1. Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2. Równo  pod na co 50 m 
3. Równo  poprzeczna  

 
6.4.1. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow , z tolerancj   1%. 
 
6.4.2.   Równo  poboczy 
Nierówno ci pod ne i poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at  wg BN-68/8931-04 [5]. 
Maksymalny prze wit pod at  nie mo e przekracza  15 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.      Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i pomiarem w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.       Rodzaje odbiorów 
Odbiór robót zwi zanych z uzupe nieniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru cz ciowego lub ostatecznego zgodnie z 
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
9.2.      Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanych uzupe nie  nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o pomiary i wyniki 
bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-        wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a, 
-        wykonanie mieszanki kruszywa zgodnej z zatwierdzon  recept  laboratoryjn , 
-  dostarczenie i roz enie mieszanki warstwami zgodnie z za onymi grubo ciami, szeroko ci  i profilem, 
- zag szczenie roz onych warstw uzupe niaj cych, 
-  przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych w ciwo ci materia ów, mieszanki i warstw uzupe nienia. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 
Polskie normy powo ane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych" 
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
oczyszczeniem rowów i cieków przy zadaniu pod nazw   "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica 
administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452" 

1.2 Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1. 

 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z profilowaniem i oczyszczeniem rowów wraz z wywozem 
nadmiaru osadu, ziemi i odtworzeniem rowu. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod . 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe podane w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 
 
l .5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST oraz z 
zaleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 
 
2. Materia y 
Materia y nie wyst puj  
 
3. Sprz t 

Sprz t przeznaczony do wykonania robót powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jakikolwiek sprz t, 
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj cy zachowania wymaga  jako ciowych zostan  przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 

Urobek (osady , ziemia z wykopów) uzyskany podczas oczyszczania rowów odwozi  nale y rodkami transportu ko owego. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obci  na osie i innych parametrów technicznych 

 
5. Wykonanie robót 

Roboty zwi zane z oczyszczeniem rowu nale y rozpocz  po uprzednim zawiadomieniu zarz dcy rowu. Z rowu nale y usun  namu  
i piasek, nadmiar ziemi oraz zanieczyszczenia takie jak ga zie, kamienie i inne. Pog bienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp, mo e odbywa  
si  r cznie lub mechanicznie. Wskazane jest mechaniczne wykopanie i profilowanie dna i skarp, ostateczne wyko czenie natomiast r cznie. 
Wydobyty materia  odwie  na miejsce sk adowania. Znalezienie miejsca wywozu nale y do Wykonawcy i powinno by  uzgodnione z 
In ynierem. 
  
6. Kontrola jako ci robót 

Sprawdzenie jako ci robót polega na: 
- ocenie wizualnej kompletno ci robót 
- rz dne rowu musz  umo liwi  odp yw wody na wylocie oraz prawid owy dop yw wody na wlocie 
- spadki pod ne rowu, dopuszczalna odchy ka wynosi ± 0,2% spadku, sprawdzane raz na 50 m 
- szeroko  i g boko  rowu, dopuszczalne odchy ki wynosz  ± 5 cm, sprawdzane co 50 m 
- powierzchni  skarp, prze wit pomi dzy skarp  a szablonem nie powinien przekracza  3 cm, sprawdzane co 50 m 
-   
7. Obmiar robót 

Jednostk  obmiarow  jest metr bie cy oczyszczonego rowu. 
 
8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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9. Podstawa p atno ci 
atno  nale y przyjmowa  na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena wykonania robót za metr 

oczyszczonego rowu obejmuje mi dzy innymi: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wytyczenie rz dnych rowu za onych w projekcie przepustu  
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie, pog bienie i wyprofilowanie dna rowu oraz skarp, 
- ci cie traw i wycinka krzaków, 
- odwiezienie wydobytego materia u,  
- prace pomiarowe i kontrolne, 
- oznakowanie robót 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. BN-72/8932-01       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D.06.04.01a ROWY INFILTRACYJNO-TRAWIASTE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem rowów infiltracyjno-trawiastych przy realizacja zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica 
administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem rowów infiltracyjno-trawiastych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod . 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe podane w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 
 
1 .5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST oraz z 
zaleceniami Kierownika Projektu. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 
 
2. Materia y 
 

Rów ch onny infiltracyjno-trawiasty zbudowany jest z powierzchniowej warstwy gruntu wykonanej z geokraty wype nionej wirem, 
umieszczonej w dolnej cz ci rowu trapezowego, wspó pracuj ca z warstw  ch onno-filtracyjn . W warstw wirow  wsi kaj cieki 
opadowe z drogi, przy czym ma ona w ciwo ci oczyszczaj ce. Odbiornikiem wód infiltruj cych jest warstwa z t ucznia o grubo ci 0,3 m 
owini ta geow óknin . 

 
3. Sprz t 
 

Sprz t przeznaczony do wykonania robót powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jakikolwiek 
sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj cy zachowania wymaga  jako ciowych zostan  przez Kierownika Projektu 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 

Urobek uzyskany podczas wykonywania rowów odwozi  nale y rodkami transportu ko owego. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na 
osie i innych parametrów technicznych 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zasady wykonania robót  
Zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie rowu  
Ze wzgl du na niebezpiecze stwo rozmycia spadek pod ny dna rowu nie powinien przekracza  3,0%. W okresie normalnej eksploatacji 
konieczna jest okresowa wymiana zamulonej warstwy torfowo-piaskowej. 
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uzyskane rz dne dna rowu; odchylenie tych rz dnych od rz dnych projektowanych nie mo e by  
wi ksze ni  1 cm. Wymiary dna i skarp rowu w planie nie mog  si  ró ni  od zak adanych w projekcie o wi cej ni  5 cm.  
 
 
W wyniku prac nale y uzyska  podane poni ej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:  
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-dla rowu przydro nego w kszta cie:  
a) trapezowym - szeroko  dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, g boko  od 0,30 m do 1,20 m liczona jako ró nica 

poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu;  
b) trójk tnym - dno wyokr glone ukiem ko owym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewn trznej 1:3, nachylenie skarpy zewn trznej od 

1:3 do 1:10, g boko  od 0,30 m do 1,50 m liczona jako ró nica poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu;  
c) op ywowym - dno wyokr glone ukiem ko owym o promieniu 2,0 m, kraw dzie górne wyokr glone ukami ko owymi o promieniu 1,0 m do 

2,0 m, nachylenie skarpy wewn trznej 1:3, a skarpy zewn trznej od 1:3 do 1:10, g boko  od 0,30 m do 0,50 m liczona jako ró nica 
poziomów dna i ni szej kraw dzi górnej rowu;  

dla rowu stokowego - kszta t trapezowy, szeroko  dna co najmniej  0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, g boko  co najmniej 0,50 
m. Rów ten powinien by  oddalony co najmniej o 3,0 m od kraw dzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m 
w pozosta ych przypadkach.  

dla rowu odp ywowego - kszta t trapezowy, szeroko  dna co najmniej  0,40 m, g boko  minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na 
za amaniach trasy uki ko owe o promieniu co najmniej 10,0 m.  
Najmniejszy dopuszczalny spadek pod ny rowu powinien wynosi  0,2%; w wyj tkowych sytuacjach na odcinkach nie 
przekraczaj cych 200 m - 0,1%.  
Najwi kszy spadek pod ny rowu nie powinien przekracza :  
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie  
-w gruntach piaszczystych - 1,5%,  
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,  
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,  
-w gruntach skalistych - 10,0%;  
b) przy umocnionych skarpach i dnie  
-mat  trawiast  - 2,0%,  
-darnin  - 3,0%,  
-faszyn  - 4,0%,  
- brukiem na sucho - 6,0%,  
- elementami betonowymi - 10,0%,  
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.  
  
6. Kontrola jako ci robót 
 
Sprawdzenie jako ci robót polega na: 
- ocenie wizualnej kompletno ci robót 
- spadki pod ne rowu, dopuszczalna odchy ka wynosi ± 0,5% spadku, sprawdzane raz na 100 m 
- szeroko  i g boko  rowu, dopuszczalne odchy ki wynosz  ± 5 cm, sprawdzane co 100 m 
- powierzchni  skarp, prze wit pomi dzy skarp  a szablonem nie powinien przekracza  3 cm, sprawdzane co 100 m 
7. Obmiar robót 
Jednostk  obmiarow  jest metr bie cy rowu infiltracyjno-trawiastego. 
 
8. Odbiór robót  
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. Podstawa p atno ci 
 

atno  nale y przyjmowa  na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena wykonania robót za 
metr wykonanego rowu infiltracyjno-trawiastego obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie, pog bienie i wyprofilowanie dna rowu oraz skarp, wype nienie warstwami filtracyjnymi 
- ci cie traw i wycinka krzaków, 
- odwiezienie wydobytego materia u,  
- prace pomiarowe i kontrolne, 
- oznakowanie robót 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
1. BN-72/8932-01       Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D.07.01.01  OZNAKOWANIE  POZIOME 

1.  WST P 

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - 
granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem oznakowania poziomego 
grubowarstwowego na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci ych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z 
oznaczeniem okre lonych miejsc na tej nawierzchni.  

1.4.2. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  grubo ci od 0,9 do 3,5 mm. Nale  
do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i 
profilowanych grubo  linii mo e wynosi  5 mm.. 

 Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami, „Szczegó owymi warunkami 
 technicznymi dla znaków i sygna ów drogowych…” i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania 
 ogólne”. 
1.4.3. Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si  z powierzchni  drogi przez klejenie, wtapianie,  
 wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si  do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do  
 oznakowa  tymczasowych ( te) i trwa ych (bia e). 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  ich wykonania, zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów 
Materia y stosowane przez Wykonawc  do poziomego oznakowania dróg powinny spe nia  warunki postawione w 
rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury [6]. 
Producenci powinni oznakowa  wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury [7], co 
oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z aprobat  techniczn  lub znakiem CE, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury [11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno ci z norm  zharmonizowan . 
Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wej cia w ycie rozporz dzenia [14] nie mog  by  zmieniane lecz 
zachowuj  wa no  przez okres, na jaki zosta y wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B 
wystarcza deklaracja zgodno ci z aprobat  techniczn . 
2.3.  Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo  
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci jego lub Inspektora 
Nadzoru, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj  one wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej.  
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by  wykonane zgodnie 
z norm  PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [8]. 
Materia y stosowane przez Wykonawc  do poziomego oznakowania dróg powinny spe nia  warunki 
 
2.4.  Oznakowanie opakowa  
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Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do poziomego znakowania dróg by o 
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto aby na ka dym opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawieraj cy: 
- nazw  i adres producenta, 
- dat  produkcji i termin przydatno ci do u ycia, 
- mas  netto, 
- numer partii i dat  produkcji, 
- informacj , e wyrób posiada aprobat  techniczn  IBDiM i jej numer, 
- nazw  jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy [7], 
- znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7] i/lib znak „CE” wg rozporz dzenia Ministra infrastruktury 

[11], 
- informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego, 
- ewentualne wskazówki dla u ytkowników. 
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by  zgodne z 
rozporz dzeniem Ministra Zdrowia [12]. 
 
2.5.  Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg 
2.5.1.  Materia y do oznakowa  grubowarstwowych 
Materia ami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by  materia y umo liwiaj ce nak adanie ich warstw  
grubo ci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno-, dwu- lub trójsk adnikowymi, mieszanymi ze sob  w proporcjach 
ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni  z u yciem odpowiedniego sprz tu. Masy te powinny tworzy  
pow ok , której spójno  zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, 
granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da  si  podgrzewa  do stopienia i aplikowa  r cznie lub maszynowo. Masy 
te powinny tworzy  spójn  warstw  przez och odzenie. 

ciwo ci fizyczne materia ów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów okre laj  aprobaty 
techniczne. 
 
2.5.2.  Kulki szklane 
Materia y w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci nieniem na materia y do 
oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a wysy anej 
przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej 1,50, wykazywa  odporno  na wod , 
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami w przypadku kulek o 
maksymalnej rednicy poni ej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej rednicy równej i wi kszej ni  1 mm. 
Krzywa uziarnienia powinna mie ci  si  w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub 
w certyfikacie CE. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa  stopie  hydrofobizacji co najmniej 80%. 
Wymagania i metody bada  kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a]. 

ciwo ci kulek szklanych okre laj  odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 
 
2.5.3.  Materia  uszorstniaj cy oznakowanie 
Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego 
w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych). Materia  uszorstniaj cy nie 
mo e zawiera  wi cej ni  1% cz stek mniejszych ni  90µm. Konieczno  jego u ycia zachodzi w przypadku potrzeby 
uzyskania wska nika szorstko ci oznakowania SRT  50. 
O potrzebie zastosowania materia u uszorstniaj cego zdecyduje Inspektor Nadzoru. 
Materia  uszorstniaj cy oraz mieszanina kulek szklanych z materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada  wymaganiom 
okre lonym w aprobacie technicznej. 
 
2.5.4.  Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i rodowiska 
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych zdrowiu ludzi i 
powoduj cych ska enie rodowiska. 
 
2.6.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Materia y do poziomego znakowania nawierzchni musz  zachowywa  sta  swoich w ciwo ci chemicznych i 
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesi cy sk adowania w warunkach okre lonych przez producenta. 
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Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach odpowiadaj cych zaleceniom producenta, 
zabezpieczaj cych je od napromieniowania s onecznego, opadów i w temperaturze:  
a)  dla farb wodorozcie czalnych od 5 C do 40 C, 
b)  dla farb rozpuszczalnikowych od -5 C do 25 C, 
c)  dla pozosta ych materia ów poni ej 40 C. 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu  
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania oznakowania poziomego 
Do wykonania oznakowania poziomego nale y stosowa  nast puj cy sprz t, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
-  szczotki mechaniczne (zaleca si  z urz dzeniem odpylaj cym) oraz szczotki r czne, 
-  uk adarki mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych, 
-        sprz t do bada . 
Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni  jako , ilo  i wydajno  zastosowanego sprz tu proporcjonaln  do wielko ci i 
czasu wykonania ca ego zakresu robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2.  Transport materia ów do poziomego oznakowania dróg 
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w pojemnikach zapewniaj cych szczelno , bezpieczny 
transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z norm  PN-O-
79252 [1].  
W przypadku materia ów niebezpiecznych opakowania powinny by  oznakowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra 
Zdrowia [12]. 
Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nale y transportowa  zgodnie z 
postanowieniami umowy mi dzynarodowej [13] dla transportu drogowego materia ów palnych, klasy 3, oraz szczegó owymi 
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporz dzonej przez producenta. Wyroby, wy ej wymienione, nie 
posiadaj ce karty charakterystyki nie powinny by  dopuszczone do transportu. 
Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, chroni c opakowania 
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce 
wszystkie warunki w jakich b  prowadzone roboty zwi zane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi 
 
5.2. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosi  co najmniej 5 C, a wilgotno  
wzgl dna powietrza powinna by  zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi  co najwy ej 85%. 
 
5.3. Jednorodno  nawierzchni znakowanej 
Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej.  
Nierówno ci i/lub miejsca napraw cz stkowych nawierzchni, które nie wyró niaj  si  od starej nawierzchni i nie maja 
wi kszego rozmiaru ni  15% powierzchni znakowanej, uznaje si  za powierzchnie jednorodne. 
 
5.4. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni malowanej z py u, kurzu, piasku, 
smarów, olejów i innych zanieczyszcze  przy u yciu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  czysta i sucha. 
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5.5.  Przedznakowanie 
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo na wykona  przedznakowanie, stosuj c si  do ustale  
zawartych w Dokumentacji Projektowej, w za czniku nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskaza  
Inspektora Nadzoru. 
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nale y wykonywa  nietrwa  farb , np. farb  silnie rozrzedzon  
rozpuszczalnikiem. Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma  kresk  poprzeczn . 
 
5.6. Wykonanie oznakowania dróg 
5.6.1. Wykonanie oznakowania materia ami grubowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w przypadku ich braku lub niepe nych 
danych - zgodnie z poni szymi wskazaniami. 
Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw , zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej 
warstwy zaleca si  kontrolowa  przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce metalowej, podk adanej na drodze 
malowarki. Ilo  materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si  ró ni  
od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%. 
 
W przypadku mas chemoutwardzalnych i i termoplastycznych wszystkie wi ksze prace powinny by  wykonywane przy 

yciu urz dze  samojezdnych z automatycznym podzia em linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materia em 
uszorstniaj cym. W przypadku mniejszych prac, wielko , wydajno  i jako  sprz tu nale y dostosowa  do ich zakresu i 
rozmiaru. Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na. W 
przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale y przed aplikacj  usun  warstw  powierzchniow  betonu metod  
frezowania, rutowania lub waterblasting, aby zlikwidowa  pozosta ci mleczka cementowego i uszorstni  powierzchni . Po 
usuni ciu warstwy powierzchniowej betonu, nale y powierzchni  znakowan  umy  wod  pod ci nieniem oraz zagruntowa  
rodkiem wskazanym przez producenta masy (podk ad, grunt, promer) w ilo ci przez niego podanej. 

 
5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego 
W przypadku konieczno ci usuni cia istniej cego oznakowania poziomego, czynno  t  nale y wykona  jak najmniej 
uszkadzaj c nawierzchni , w sposób zaproponowany przez Wykonawc  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zaleca si  wykonywa  usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metod : frezowania, piaskowania, rutowania, trawienia, 
wypalania lub zamalowania. 

rodki zastosowane do usuni cia oznakowania nie mog  wp ywa  ujemnie na przyczepno  nowego oznakowania do 
pod a, na jego szorstko , trwa  oraz na w ciwo ci pod a.  
Materia y pozosta e po usuni ciu oznakowania nale y usun  z drogi tak, aby nie zanieczyszcza y rodowiska, w miejsce 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badanie przygotowania pod a i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta i sucha.  
Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1.  Wymagania wobec znakowania dróg 
6.3.1.1.   Zasady 
Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okre lenia w ciwo ci oznakowania dróg w czasie ich u ytkowania. 
Wymagania okre la si  kilkoma parametrami reprezentuj cymi ró ne aspekty w ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-EN 
1436 [3] i PN-EN 1436/A1 [3a]. 
Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymagania, s  wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. 
Powinny by  wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale y wykonywa  po okresie, 
od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i przed up ywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa ci d szej ni  1 
rok. 
 
6.3.1.2.   Widzialno  w dzie  
Widzialno  w dzie  jest okre lana wspó czynnikiem luminancji  i barw  oznakowania wyznaczon  przez wspó rz dne 
chromatyczno ci. 
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Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
- bia ej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3. 
Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  po 30 dniu od wykonania dla ca ego okresu u ytkowania oznakowania, barwy: 
- bia ej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg PN-EN 1436 [3] przez wspó rz dne chromatyczno ci x i y, które dla suchego 
oznakowania powinny le  w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne podane w tablicy 1. 
 
 
 
 

Tablica 1. Punkty naro ne obszarów chromatyczno ci oznakowania dróg 

Punkt naro ny nr 1 2 3 4 
X 0,355 0,305 0,285 0,335 Oznakowanie bia e Y 0,355 0,305 0,325 0,375 
X 0,690 0,530 0,495 0,655 Oznakowanie czerwone Y 0,310 0,300 0,335 0,345 

 
Pomiar wspó czynnika luminacji  mo e by  zast piony pomiarem wspó czynnika luminacji w wietle rozproszonym Qd, wg 
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9]. 
Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje si  wspó czynnik luminacji w 
wietle rozproszonym Qd. 

Warto  wspó czynnika Qd dla oznakowania nowego w ci gu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wynosi  dla 
oznakowania wie ego, barwy: 
- bia ej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3. 
Warto  wspó czynnika Qd powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ci gu ca ego 
okresu u ytkowania, barwy: 
- bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2. 
 
6.3.1.3.   Widzialno  w nocy 
Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL, okre lany wed ug  
PN-EN 1436 [3] z uwzgl dnieniem podzia u na klasy PN-EN 1436/A1 [3a]. 
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ci gu od 14 do 30 dni po 
wykonaniu, barwy: 
- bia ej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1 , klasa R4. 
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego w ci gu od 2 do 6 miesi cy  po wykonaniu, 
barwy: 
- bia ej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 , klasa R3. 
Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi ca po wykonaniu, barwy: 
- bia ej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2. 
 
6.3.1.4.   Szorstko  
Miar  szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci STR, mierzona wahad em angielskim, wg PN-EN 1436 
[3] lub POD-97 [8] i POD-2006 [9].  
Warto  SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad  kó  przy pr dko ci 50 
km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu: 
- w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 
6.3.1.5.   Grubo  oznakowania 
Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni powinna wynosi  dla: 
- oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwy ej 5 mm. 
6.3.2.   Badania wykonania znakowania poziomego z materia u grubowarstwowego 
Wykonawca, wykonuj c znakowanie poziome przeprowadza przed rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie, nast puj ce badania: 
a) przed rozpocz ciem prac: 

- sprawdzenie oznakowania opakowa , 
- wizualna ocen  stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad, 
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- pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubo ci warstwy oznakowania, 
- wizualn  ocen  równomierno ci roz enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i za cznikiem nr 2 do 

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [6], 
- wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii, 
- oznaczenie czasu przejezdno ci, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9]. 

Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk , jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5 mm) 
wykonawca powinien przechowa  do czasu up ywu okresu gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru mo e zleci  
wykonanie bada : 
- widzialno ci w nocy, 
- widzialno ci w dzie , 
- szorstko ci. 
Je eli wyniki tych bada  wyka  wadliwo  wykonanego oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym – Zamawiaj cy. Badania powinien zleca  Zamawiaj cy do niezale nego laboratorium badawczego, co 
gwarantuje wi ksz  wiarygodno  wyników. 
W przypadku wykonywania pomiarów wspó czynnika odblaskowo ci i wspó czynnika luminacji aparatami r cznymi 
cz stotliwo  pomiarów nale y dostosowa  do d ugo ci badanego odcinka, zgodnie z tablic  2. W ka dym z mierzonych 
punktów nale y wykona  po 5 odczytów wspó czynnika odblasku i po 3 odczyty wspó czynników luminacji w odleg ci jeden 
od drugiego min. 1m. 
 
 
 

Tablica 2. Cz stotliwo  pomiarów wspó czynników odblaskowo ci i luminacji aparatami r cznymi 
 

 
Warto  wska nika szorstko ci zaleca si  oznaczy  w 2÷4 punktach oznakowania odcinka. 
 
6.4.    Tolerancje wymiarów oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektow  i za cznikiem nr 2 do 
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpowiada  nast puj cym warunkom: 
Oznakowanie poziome powinno posiada  wymiary i kszta t zgodne z „Szczegó owymi warunkami technicznymi dla znaków i 
sygna ów drogowych…” [12] i z Dokumentacj  Projektow . 
 
Dopuszcza si  nast puj ce tolerancje wymiarów oznakowania: 
-       szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm, 
-      d ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej o 150 mm, 
-    dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega  od redniej  liczonej z 10 

kolejnych cykli o wi cej ni   50 mm d ugo ci wymaganej, 
-    dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki od wymaganego wzoru ni   50 

mm dla wymiaru d ugo ci i  20 mm dla wymiaru szeroko ci. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Lp. ugo  odcinka, km Cz stotliwo  pomiarów, co 
najmniej 

Minimalna ilo  pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3÷6 
2 od 3 do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20 co 2 km 11 
4 od 20 do 30 co 3 km 11 
5 powy ej 30 co 4 km > 11 
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7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.      Rodzaje odbiorów 
Odbiór oznakowania poziomego obejmuje: 
a)      odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem, 
          przedznakowanie, usuni cie istniej cego oznakowania poziomego), 
b)      odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót obj te n/n SST), 
c)      odbiór pogwarancyjny oznakowania , 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w 
oparciu o pomiary i wyniki bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-        roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-        przygotowanie i dostarczenie materia ów, 
-        oczyszczenie pod a (nawierzchni), 
-        przedznakowanie, 
-     naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i 

za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury [7], 
-        ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
-        przeprowadzenie wymaganych bada  i pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy 
1.    PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
2. PN-EN 1423 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Materia y do posypywania. Kulki szklane, 

kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny. 
2a. PN-EN 1423/A1 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Materia y do posypywania. Kulki szklane, 

kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana A1) 
3. PN-EN 1436 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce poziomego oznakowania 

dróg. 
3a. PN-EN 1436/A1 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce poziomego oznakowania 

dróg. (Zmiana A1) 
4. PN-EN 1871 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W ciwo ci fizyczne. 
4a.    PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody bada  - Cz  4: Metoda pomiaru oporów 

po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: próba wahad a. 
 
 
10.2.  Przepisy zwi zane i inne dokumenty 
6. Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegó owe warunki techniczne dla 

znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
7.     Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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8.    Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

9.    Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” – Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w 
opracowaniu 

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami) 
11 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga  

jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

12. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

13.     Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
14.    Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D.07.02.01  OZNAKOWANIE PIONOWE 
1.  WST P 
1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - 
granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  wykonania oznakowania pionowego na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 
i obejmuj  : 
- ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych 
- ustawienie s upków prowadz cych 
- ustawienie tablic kieruj cych 
- ustawienie konstrukcji wsporczych do znaków drogowych 
- ustawienie znaków drogowych aktywnych 
- ustawienie luster o rednicy dostosowanej do potrzeb wraz z wysi gnikami i s upkami  
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na 

konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - aska powierzchnia z usztywnion  kraw dzi , na której w sposób trwa y umieszczone jest lico 

znaku. Tarcza mo e by  wykonana z ró nych materia ów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako 
jednolita lub sk adana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia cz  znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by  wykonane jako 
malowane lub oklejane (foli  odblaskow  lub nieodblaskow ). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych 
tworzyw syntetycznych) lico znaku mo e by  zatopione w tarczy znaku.  

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z materia u o 
odbiciu powrotnym – wspó dro nym). 

1.4.5. Znak drogowy pod wietlany - znak, w którym wewn trzne ród o wiat a jest umieszczone pod przejrzystym 
licem znaku. 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – ka dy rodzaj konstrukcji (s upek, s up, s upy, kratownice, wysi gniki, bramy, 
wsporniki itp.) gwarantuj cy przenoszenie obci  zmiennych i sta ych dzia aj cych na konstrukcj  i 
zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Lustro drogowe - umo liwiaj  popraw  bezpiecze stwa na drogach, skrzy owaniach, parkingach, 
niebezpiecznych wyjazdach ze stref wewn trznych, eliminuj c martwe punkty.  
 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne warunki dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Ka dy materia  do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy, musi posiada  aprobat  
techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .  
Znaki drogowe powinny mie  znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawnion  jednostk . 
2.2.  Pionowe znaki drogowe 
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Materia ami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST s : 
-  fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, 
-  konstrukcje wsporcze, 
-  tarcze znaków, 
- folia odblaskowa, 
- lustra drogowe niet uk ce, 
- materia y do monta u znaków i inne. 
 
2.2.1. Materia y stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog  by  wykonywane jako: 
-   prefabrykaty betonowe, 
-   z betonu wykonywanego „na mokro”, 
-   z betonu zbrojonego, 
-  inne, dla których opracowano dokumentacj  techniczn  zgodn  z obowi zuj cymi przepisami. 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nale y wykona  z betonu lub betonu zbrojonego klasy co 
najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentów nale y wykona  na g boko  poni ej przemarzania gruntu zgodnie z 
norm  PN-B-03020 [1]. 
Wymiarowanie fundamentów powinno by  uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  
Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 206-1 [2]. 
 
2.2.2. Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób po czenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by  zgodne z 
propozycj  Wykonawcy akceptowan  przez Inspektora Nadzoru. 
Konstrukcje wsporcze mo na wykona  z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],  
PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie 
powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , zawalcowa  i naderwa . Ko ce rur powinny by  równo obci te i 
prostopadle do osi rury. Rury powinny by  proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza  
1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.  
Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], 
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14]. 
Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wed ug PN-EN 1179 [7]. Pow oka metalizacyjna cynkowa na 
konstrukcjach wsporczych do znaków powinna by  z cynku o czysto ci nie mniejszej ni  99,5% i odpowiada  wymaganiom 
BN-89/1076/02 [22].  
Minimalna grubo  pow oki metalizacyjnej cynkowej nara onej na dzia anie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w 
warunkach umiarkowanych wynosi 120 m. 
Producent lub dostawca obowi zany jest do wydania gwarancji na konstrukcj  wsporcz , której przedmiotem s  w ciwo ci 
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocuj cych oraz trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 
2.2.3. Tarcze znaków 
2.2.3.1. Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne 
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie znaku z tarcz  znaku, a tak e sposób wyko czenia znaku, musz  
wykazywa  pe  odporno  na dzia anie wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych 
warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) – przez ca y czas trwa ci znaku, okre lony przez 
producenta lub dostawc . 
 
2.2.3.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion  z odbiorc , trwa  znaku oraz warunki 
gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na yczenie odbiorcy: 
a) instrukcj  monta u znaku, 
b) dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcj  utrzymania znaku. 
 
2.2.3.3.  Materia y do wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków mog  by  wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,25 mm zgodnie z norm  PN-
EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo ci min. 1,5 mm zgodnie z norm            PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28]. 
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Tarcze znaków mog  zosta  wykonane z innych materia ów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez 
producenta aprobaty technicznej. 
Tarcze tablic o powierzchni wi kszej od 1 m2 nale y wykona  z blachy ocynkowanej ogniowo o grubo ci min. 1,5 mm 
zgodnie z norm  PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubo ci min. 2,0 mm zgodnie z norm  PN-EN 485 1-4 
[25, 26, 27, 28]. 
 
2.2.3.4.   Wymagania dla znaku odblaskowego 
Znaki drogowe odblaskowe nale y wykona  przez oklejenie powierzchni znaku foli  odblaskow  typu 2 /zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej/. 
W zale no ci od w ciwo ci folii odblaskowej (odbijaj cej powrotnie) powinna ona spe nia  wymagania optyczne okre lone 
wspó czynnikiem luminancji barw znaków oraz wymagania dotycz ce barw znaku odblaskowego okre lone wspó rz dnymi 
chromatyczno ci pól barw, podane w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i sygna ów drogowych…” [31].  
Wymagania odno nie w ciwo ci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1. 

Tablica 1. W ciwo ci eksploatacyjne folii 

Lp. ciwo ci Jednostki Wymagania 
1 Wytrzyma  na oderwanie folii mm  50 
2 Odporno  folii na dzia anie wysokich 

temperatur - powierzchnia bez widocznych sp ka , stopie , 
uszcze  i oddzielania od podk adu 

3 Odporno  folii na dzia anie niskich 
temperatur - powierzchnia bez widocznych sp ka , z uszcze  i 

oddzielania od podk adu 
4 Odporno  folii na wod  po 18 h moczenia  - powierzchnia bez widocznych p cherzy, 

oddzielania od pod a 
5 Odporno  na uderzenie kul  o masie 450 g 

upuszczonej z wysoko ci 220 mm 
 
- 

nie powinno by  p kni  lub delaminacji folii od 
pod a w odleg ci 6 mm od punktu uderzenia 
kuli 

 
Nale y zastosowa  znaki rednie w/g wymiarów podanych w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i 
sygna ów drogowych…” [31]. 
Znaki i tablice musz  spe nia  wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla znaków pionowych 

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg 
PN-EN 12899-1 

Wytrzyma  na obci enie si  naporu 
wiatru 

 0,60 kN m-2 WL2 

Wytrzyma  na obci enie skupione  0,50 kN PL2 
Chwilowe odkszta cenie zginaj ce  25 mm/m TBD4 
 

Chwilowe odkszta cenie skr tne 

 0,02 
 0,11 
 0,57 
 1,15 

stopie   m TDT1 
TDT3 
TDT5 

TDT6*) 

Odkszta cenie trwa e 20 % odkszta cenia chwilowego mm/m lub 
stopie   m - 

 

Rodzaj kraw dzi znaku 

Zabezpieczona kraw  t oczna, 
zaginana, prasowana lub zabezpieczona 
profilem kraw dziowym 

 

- 

 

E2 

Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie mo e by  przewiercone z 
adnego powdu - P3 

*)   klas  TDT3 stosujemy dla tablic na dwóch lub wi cej podporach, klas  TDT5 dla tablic na jednej podporze, klas  TDT1 
dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas  TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych 

 
Tarcze znaków powinny spe nia  tak e nast puj ce wymagania: 

- kraw dzie tarczy znaku musz  by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich podwójne gi cie o promieniu gi cia nie 
wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie 
znaku, 
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-  powierzchnia czo owa tarczy znaku musi by  p aska - bez wgi , wybrzusze , pofa dowa  i otworów monta owych; 
dopuszczalna nierówno  wynosi 2mm/m, 

- podwójna gi ta kraw  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe musz  usztywni  tarcz  znaku w 
taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 2 by y spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do 
monta u do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20 % odkszta cenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie, 

-  tylna powierzchnia tarczy musi by  zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi pow okami chemicznymi oraz 
pow ok  lakiernicz  o gr. min. 60 m z proszkowych farb poliestrowych. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  1 m2 powinny spe nia  dodatkowo nast puj ce wymagania: 
-  naro niki znaku i tablicy musz  by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okre lonymi w za czniku nr 1 

do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak ni  30 mm, gdy wielko ci tego 
promienia nie wskazano, 

-  czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd  poziomej lub pionowej kraw dzi 
musi by  wykonane w taki sposób, aby nie wyst powa y przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia. 

Tolerancje wymiarowe: 
  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach: 

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 ÷ 1,5 mm wynosi:   0,14 mm,  
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 ÷ 2,0 mm wynosi:                                       0,10 mm. 

  Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich: 
- dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 m wynosi:   15 m.  

  Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni: 
- odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %.  

  Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków: 
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  5 mm,  
- dla tarcz znaków o powierzchni  1 m2 wynosi:  10 mm. 

  Tolerancje wymiarowe dla lica znaku: 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz :  1,5 mm,  
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz :  2 mm,  

      - kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci  w ka dym kierunku do 1,0 mm. 
Wymagania jako ciowe: 

-  Powierzchnia licowa znaku musi by  równa, p aska, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i odkleje  na kraw dziach. 
Pomi dzy tarcz  znaku a licem nie powinno by  p cherzy powietrza ani cz stek sta ych; lico ca  sw  powierzchni  
powinno przylega  do tarczy znaku. Dopuszcza si  wyst powanie p ytkich rys i w erów do g boko ci maksymalnie 
0,1 mm. 

-  Lica znaków wykonane drukiem sitowym musz  by  wolne od smug i cieni. 
-  Kraw dzie lica znaku z folii typu 1 i 2 musz  by  odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram  z profilu 

ceowego. 
-  Pow oka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by  równa, g adka bez smug i zacieków. 

 
2.2.4.  Znaki aktywne 
Znaki aktywne powinny posiada  nast puj ce zasady pracy: ca odobowe, naprzemienne pulsowanie obu znaków z 
cz stotliwo ci  0,5Hz. Zasilanie ze róde  solarycznych. Wszelkie informacje dotycz ce znaków aktywnych oraz ich 
zasilania koniecznie uzgodni  na etapie wykonawstwa z dostawc  tego osprz tu. 
 
2.2.5.  Lustra drogowe 
Nale y zastosowa  plexiglas, dzi ki czemu b  charakteryzowa  si  du o wi ksz  odporno ci  na uszkodzenia 
mechaniczne ni  lustra szklane. Dopuszcza si  stosowania lustra szklanego jednak decyzj  musi podj  inwestor.  
Zastosowane materia y w pow oce lustra musz  wykazywa  oboj tno  na promieniowanie UV 
Obudowa powinna by  wykonana ze stali nierdzewnej. Lustra musz  spe nia  wszystkie normy bezpiecze stwa. 
 
2.2.6.  Materia y do monta u znaków i inne 
Wszystkie ocynkowane czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wsporczych 
znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych 
karbów. 
 
2.3.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
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Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om warunki przechowywania i sk adowania zapewniaj ce zachowanie 
ich jako ci i przydatno ci do robót. 
Tarcze znaków z naklejonym licem nale y opakowa  w sposób zapewniaj cy ochron  folii lica przed uszkodzeniem, z 
mo liwo ci  identyfikacji. 
Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co i w 
warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami. 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonywania robót 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mo na stosowa  nast puj cy sprz t: 
- koparki, 
-        wiertnice do wykonywania do ów pod s upki w gruncie spoistym, 
-  betoniarki przewo ne, 
-  rodki transportu materia ów, 
-  przewo ne zbiorniki do wody, 
-        drobny sprz t pomocniczy do monta u, 
-  sprz t spawalniczy, itp. 
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów 
Znaki, konstrukcje wsporcze i osprz t (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) nale y przewozi  w zasadzie powszechnie stosowanymi 
rodkami transportowymi, zabezpieczaj c je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wp ywami atmosferycznymi. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce 
wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y wyznaczy : 
- lokalizacj  znaku, tj. jego pikieta  oraz odleg  od kraw dzi jezdni lub kraw dzi pobocza umocnionego, 
-  wysoko  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizuj ce miejsca ustawienia znaków nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 
istnia a mo liwo  odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacj  i wysoko  zamocowania znaków nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz wymaganiami 
podanymi w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 
 
5.3.  Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by  dostosowany do g boko ci wykopu, rodzaju 
gruntu i posiadanego sprz tu. Wymiary wykopu powinny by  zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków, wykonywane z betonu “na mokro” nale y 
wykona  zgodnie z norm  PN-S-02205 [21]. 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale y usun  i ubytki wype ni  do spodu fundamentu betonem klasy 
C16/20 (B20). 

upki konstrukcji wsporczych nale y wstawi  w gotowy wykop i nape ni  otwór mieszank  betonow , odpowiadaj  
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zag szczaj c j  ubijakami r cznymi.  
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Do czasu stwardnienia betonu s upek nale y podeprze . Górna cz  fundamentu powinna pokrywa  si  z powierzchni  
pobocza lub mo e by  wyniesiona nie wy ej ni  3 cm. 
 
5.4.  Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny by  wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
-  odchy ka od pionu, nie wi cej ni  1 %, 
-  odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  2 cm, 
-  odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wi cej ni  5 cm, przy 

zachowaniu minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z „Szczegó owymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygna ów drogowych…” [31]. 

 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz  mie  barw  szar  neutraln . W pierwszym okresie u ytkowania 
konstrukcji wsporczych dopuszcza si  barw  naturaln  pokry  cynkowych. 
 
5.5.  Po czenie tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  
Tarcza znaku musi by  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót. 
Sposób wykonania po czenia tarczy znaku z konstrukcj  wsporcz  musi umo liwia  przy u yciu odpowiednich narz dzi 
od czenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez ca y okres u ytkowania znaku. 
Tarcza znaku sk adanego musi wykazywa  pe  integralno  podczas najechania przez pojazd w ka dych warunkach 
kolizji. 
W szczególno ci - aden z segmentów lub elementów tarczy nie mo e si  od niej od czy  w sposób powoduj cy nara enie 
kogokolwiek na niebezpiecze stwo lub szkod . 
Zaleca si  odchylenie tarczy znaku o 5  od linii prostopad ej do osi jezdni. 
 
5.6.  Oznakowanie znaku 
Ka dy znak nale y oznakowa  na tylnej stronie naklejk  zawieraj  nast puj ce informacje: 
a)  numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1 [23], 
b)  klasy istotnych w ciwo ci wyrobu, 
c)  miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 
d)  nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc , je li nie jest producentem, 
e)  znak budowlany B, je li producent wystawi  krajow  deklaracj  zgodno ci, 
f)  numer aprobaty technicznej.  
Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z normalnej odleg ci widzenia, a ca kowita 
powierzchnia naklejki nie powinna by  wi ksza ni  30 cm2. Czytelno  i trwa  naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie 
powinna by  ni sza od wymaganej trwa ci znaku. Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej.  
 
5.7.  Trwa  wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi by  wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe  czytelno  przedstawionego na nim 
symbolu lub napisu w ca ym okresie jego u ytkowania, przy czym wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog  
powodowa  zniekszta cenia tre ci znaku. 
 
5.8  Lustra drogowe 
Nale y ustawi  w miejscach, w których brak jest widoczno ci (w ramach ceny kontraktowej aktualizacji projektu sta ej 
organizacji ruchu wykonawca po zako czeniu prac sprawdzi widoczno  i zaproponuje lokalizacj  lustra).  
Po wykonaniu raportu sprawdzenia trójk tów widoczno ci, w przypadku braku ich spe nienia wyznaczy  miejsca, w których 
nale y ustawi  lustra. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materia y dostarczone na budow  z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodno ci producenta) powinny by  
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 3. 
W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie w ciwo ci dostarczonych wyrobów i 
materia ów w zakresie wymaga  podanych w pkt.2. 
 
Tablica 3. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producenta 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba bada  Opis bada  Ocena wyników 
bada  

1. Sprawdzenie  
powierzchni 

5 do 10 bada  z wybranych 
losowo elementów w ka dej 
dostarczonej partii wyrobów 
licz cej do 1000 elementów 

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia g boko ci 
wad u  dost pnych narz dzi (np. 
linia ów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny by  
zgodne z wymaganiami 
pkt.2 i katalogiem 
(informacj ) producenta  

2. Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzi  uniwersalnymi 
przyrz dami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale y zbada : 
- zgodno  wykonania znaków pionowych z Dokumentacj  Projektow  i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko  

zamocowania znaków), 
- zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5, 
-  prawid owo  wykonania wykopów, 
-  poprawno  ustawienia konstrukcji wsporczych znaków, 
-        prawid owo  po czenia tarcz znaków z konstrukcj  wsporcz . 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodno ci uzyskane od dostawców materia ów, wyniki pomiarów i bada  z 
bie cej kontroli materia ów i robót. 
 
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór oznakowania pionowego obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
wed ug zasad okre lonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót 
i zastosowanych materia ów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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-  dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
-  ustawienie konstrukcji wsporczych znaków z ewentualnym wykonaniem fundamentów, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i n/n SST, 
- przeprowadzenie bada  kontrolnych, wymaganych w n/n SST, 
- po wybudowaniu drogi sprawdzenie trójk tów widoczno ci wraz z raportem sprawdzenia, 
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 

10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy 
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 10210-1 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Cz  1: Warunki techniczne dostawy.  
4.   PN-EN 10210-2 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Cz  2: Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne. 
5. PN-EN 10224 Rury i z czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych p ynów wodnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
6.   PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
7.   PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.  
8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy. 
9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  2: Warunki techniczne 

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 
10.   PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  3: Warunki techniczne 

dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub 
walcowaniu normalizuj cym. 

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na gor co ze stali konstrukcyjnych. Cz  4: Warunki techniczne 
dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu 
termomechanicznym. 

12.   PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cz  1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
13.   PN-H-84023-07 Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
14.   PN-EN 10084 Stale do naw glania. Warunki techniczne dostawy. 
15. PN-EN 10327 Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w sposób ci y do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
16. PN-H-93010 Stal. Kszta towniki walcowane na gor co. 
17. PN-EN ISO 7089 Podk adki okr e. Szereg normalny. Klasa dok adno ci A. 
18. PN-EN ISO 898-1 asno ci mechaniczne cz ci z cznych wykonanych ze stali w glowej oraz stopowej. 

Cz  1: ruby i ruby dwustronne o okre lonych klasach w asno ci. Gwint zwyk y i 
drobnozwojny. 

   
19. PN-EN ISO 898-6 asno ci mechaniczne cz ci z cznych. Cz  6: Nakr tki z okre lon  warto ci  

obci enia próbnego. Gwint drobnozwojny 
20. PN-EN 20898-2 asno ci mechaniczne cz ci z cznych. Nakr tki z okre lonym obci eniem próbnym. 

Gwint zwyk y. 
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania ogólne. 
23. PN-EN 12899-1 Sta e pionowe znaki drogowe. Cz  1: znaki sta e. 
24. PN-EN/10142+A1 Stal niskow glowa. Ta my i blachy ze stali niskow glowej ocynkowane ogniowo w sposób 

ci y do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Warunki techniczne kontroli i dostawy. 
26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  2: W ciwo ci mechaniczne. 
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27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Cz  3: Dopuszczalne odchy ki 
wymiarów i kszta tu wyrobów walcowanych na gor co. 

28. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, ta my i p yty. Tolerancje kszta tu i wymiarów wyrobów 
walcowanych na zimno. 

29. PN-EN 60598-2 Oprawy o wietleniowe. Wymagania szczegó owe. Oprawy o wietleniowe drogowe. 
30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 
10.2.  Inne dokumenty 
31.  Dz.U. RP Za cznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i 

sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze 
32. System dopuszczania do stosowania pionowych znaków drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 r. 

Projekt). 
33.    Sta e odblaskowe znaki drogowe, urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, 

U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-
009, Warszawa, 2005 r. 
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D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 
 
1.  WST P. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
ustawieniem barier ochronnych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
zwi zanych z zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica administracyjna m. Susz od km 
25+448 do km 31+452" 

 
1.3. Zakres robót obj tych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z  przestawieniem barier 
ochronnych jako urz dze  bezpiecze stwa dla ruchu ko owego. Przewiduje si  wykonanie barier stalowych. 
 
1.4.   Okre lenia podstawowe. 
 

Okre lenia s  zgodne z podanymi w ST D-M-00.00.00. oraz obowi zuj cymi Polskimi Normami i „Wytycznymi stosowania 
drogowych barier ochronnych” wydanymi przez Generaln  Dyrekcj  Dróg Publicznych w Warszawie. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno  z SST 
oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIA Y. 
 

Zaprojektowano bariery ochronne w systemie N2 W2  zgodnie z aktualnymi wytycznymi stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych.  

Bariery powinny by  wyposa one w odcinki pocz tkowe o d ugo ci 12 m i odcinki ko cowe o d ugo ci 8 m. Odcinki te 
nale y zag bi  i zakotwi  w poboczu. 
 
3.  SPRZ T. 
 

Sprz t budowlany powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprz t, maszyny, 
urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i  niedopuszczone do robót. Do wykonania robot nale y u ywa  nast puj cego sprz tu: 
- wiertnice do wykonania otworów pod s upki, 
- wibratory do zag szczania gruntu, 
- narz dzia do monta u prowadnic. 
 
4. TRANSPORT. 
 

Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania barier ochronnych powinny odbywa  si  tak, aby 
zachowa  ich dobry stan techniczny. Elementy uszkodzone nale y wyeliminowa . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

upki barier ochronnych nale y ustawi  na poboczu drogi. Ta  profilow  nale y przykr ci  do s upków bariery 
ochronnej. Odcinki poziome zako czone s  uko nymi odcinkami pocz tkowymi i ko cowymi. Odcinki pocz tkowe i ko cowe powinny 
by  odchylone na zewn trz do kraw dzi korony drogi o 0,50 m. Wysoko  stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na 
której podczas kolizji znajduje si  ko o pojazdu samochodowego do kraw dzi prowadnicy bariery powinna wynosi  0,75 m. 

Na prowadnicy nale y umie ci wiat a odblaskowe. Po prawej stronie jezdni nale y umieszcza wiat a odblaskowe 
pomara czowe lub czerwone, natomiast po lewej stronie bia e.  
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5.1. Zabezpieczenie przed korozja. 
 

Elementy barier energoch onnych s  zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwórni, przez co nie 
jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nale y jedynie zwróci  uwag  na to, aby nie uszkodzi  pow oki cynkowej 
podczas monta u bariery. Ubytki pow oki cynkowej nale y naprawi  przez cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe wzgl dnie 
sposobem zapewniaj cym nie mniejsz  trwa  antykorozyjn . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
 

Odbiorowi podlegaj : zamocowanie i ustawienie s upków bariery wraz z monta em wszystkich elementów bariery oraz 
odbiór wszystkich elementów bariery wraz z odbiorem pow oki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego. Ró nice pomi dzy 
rz dnymi góry wykonanych barier ochronnych stalowych, a projektowanymi nie powinny przekracza  +5cm i -1cm. 
 
7. OBMIAR. 
 

Jednostk  obmiaru jest 1 m bie cy wykonanej i zainstalowanej bariery o okre lonych w SST parametrach. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Na podstawie wyników odbiorów wg punktu 6, nale y sporz dzi  protoko y ostatecznego odbioru robót. Je eli wszystkie 
odbiory da y wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariery nale y uzna  za zgodne ze ST. Je eli cho  jedno badanie da o wynik 
ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest 
doprowadzi  roboty do zgodno ci ze ST i przedstawi  je do ponownego odbioru. 
 
9. P ATNO . 
 

Cena jednostkowa za 1 m uwzgl dnia zapewnienie niezb dnych czynników produkcji: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materia ów w miejsce wbudowania, 
- wymiana barier na nowe, 
- wykonanie i monta  bariery, 
- oczyszczenie terenu budowy po zako czeniu roboty. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
 
„Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wydane przez Generaln  Dyrekcj  Dróg Publicznych -
Warszawa 2010. 
„Katalog drogowych barier ochronnych” wydany przez Przedsi biorstwo Produkcyjno - Transportowe w Kielcach oraz Biuro 
Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów sp. z o.o. Transprojekt -Warszawa (1993 r) 
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D-07.06.01 OGRODZENIA 
 
1.  WST P. 
 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z przestawienia 
lub regulacji wysoko ciowej ogrodze , bram wjazdowych, furtek, doj  do furtek, zieleni, murków oporowych itp. przy posesjach przydro nych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z 
zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem przestawienia lub 
regulacji wysoko ciowej ogrodze , bram wjazdowych, furtek, doj  do furtek, zieleni, murków oporowych itp. 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenie posesji przydro nej - przegroda fizyczna, chroni ca przed przedostawaniem si  niepo danych intruzów (np. ludzi, zwierz t 
lub pojazdów) na posesj  po on  w pobli u drogi. 
1.4.2. Przestawienie ogrodzenia – przeniesienie ca ego ogrodzenia lub jego cz ci z dotychczasowego po enia, koliduj cego zwykle z 
rozbudow  drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydro nej, poza nowym pasem drogowym. 
1.4.6. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materia y do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  

Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.  
2.2.2. Materia y u yte przy przestawieniu ogrodzenia 
 Do robót przy przestawianiu ogrodzenia z siatki nale y u : 
– elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadaj ce si  do ponownego zastosowania, 
– nowe elementy ogrodzenia, zast puj ce istniej ce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygl dzie i kszta tach. 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz t do przestawienia ogrodzenia 
 Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje si  w zasadzie r cznie, przy u yciu drobnego sprz tu pomocniczego, jak: szpadle, 
dr gi stalowe, m otki, obc gi, wyci garki do napinania linek i siatki, itp. 
 Przy przewozie, za adunku, wy adunku i wykonywaniu ogrodzenia mo na stosowa : rodki transportu, urawie samochodowe, ma e 
betoniarki przewo ne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewo ne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem 
zaakceptowania przez In yniera. 
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3. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materia ów przy przestawianiu ogrodzenia 
 Materia y do przestawienia ogrodzenia mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i wp ywami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by  zgodne z dokumentacj  odtworzenia opracowan  przez Wykonawc . 
 Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  demonta  istniej cego ogrodzenia, z bram , furtk , elementami towarzysz cymi i elementami wype nienia, 
3.  ew. napraw  uszkodzonych elementów istniej cego ogrodzenia, 
4.  ustawienie nowego ogrodzenia wraz z bram , furtk  elementami towarzysz cymi i elementami wype nienia, 
5.  roboty wyko czeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji odtworzenia i wskaza  In yniera: 
– ustali  lokalizacj  terenu robót, 
– Wykonawca przed przyst pieniem do robót powinien sporz dzi  protokó  z dokumentacj  fotograficzn  istniej cych elementów ogrodzenia 

na dowód np. z ego stanu przestawianego ogrodzenia. Protokó  powinien by  przygotowany w obecno ci w ciciela nieruchomo ci. 
Rozbiórk  ogrodzenia nale y wykonywa  r cznie w celu unikni cia uszkodzenia  elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania. 
Materia y z rozbiórki nale y starannie przechowywa  do momentu ich ponownego wbudowania. Je eli w wyniku zaniedbania wykonawcy 
dojdzie do uszkodzenia elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca robót w 
ramach niniejszej ceny jednostkowej. 

– usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., (przesadzi , ponownie odtworzy ) 
– wytyczenie nowej lokalizacji ogrodzenia  w obecno ci w ciciela, 
– przedstawi , do akceptacji In yniera, zakres robót wykonywanych bezpo rednio na placu budowy i na zapleczu. 

Zaleca si  korzystanie z ustale  SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb dnym do wykonania robót przygotowawczych. 
5.4. Demonta  istniej cego ogrodzenia 
 Demonta  ogrodzenia obejmuje: 
– rozebranie wszystkich elementów ogrodzenia,  furtek, bram wraz z urz dzeniami towarzysz cymi (np. automatyka) awy 

fundamentowej/podmurówki itd. 
– posortowanie rozebranego materia u: 

a) ca kowicie przydatny do ponownego u ytku, 
b) uszkodzony, lecz nadaj cy si  do naprawy, 
c)    zniszczony, zakwalifikowany do usuni cia zast pienia nowymi, 

– napraw  elementów uszkodzonych, 
– odwiezienie materia u zniszczonego i jego utylizacja, 
– sk adowanie materia ów przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia w miejscu uzgodnionym z W cicielem po 

spisaniu protoko u, z: 
a) ew. zwini ciem siatki i linek w rolki, 
b) odrdzewieniem miejsc skorodowanych, 
c) oczyszczeniem elementów ogrodzenia z py u, kurzu, t uszczu i innego zabrudzenia, 
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d) posortowaniem sk adowanych elementów ogrodzenia wed ug rodzajów, wymiarów, ew. barw itp. (dotyczy sortowania 
wszystkich materia ów lub ich cz ci w zale no ci od terminu ustawienia nowego ogrodzenia). 

e) zabezpieczenie prz se  lub innych elementów wype niaj cych 
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny by  demontowane bez powodowania zb dnych uszkodze  

5.5. Naprawa elementów istniej cego ogrodzenia 
 Zakres napraw elementów istniej cego ogrodzenia, które s  uszkodzone lecz nadaj ce si  do naprawy, powinien by  okre lony przez 
Wykonawc  i przedstawiony do akceptacji In yniera. Naprawa okre lonych elementów ogrodzenia polega na doprowadzeniu ich do stanu 

ciwego dla ca ciowych funkcji ogrodzenia. Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie ró ni  si  konstrukcj  i wygl dem 
od pozosta ych odcinków. 
  
5.6. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Do robót wyko czeniowych nale  prace zwi zane z 
dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takie jak: 

odtworzenie wraz z regulacj  wysoko ciow  nawierzchni podjazdów, chodników, kraw ników, barierek, por czy, stopni, pochylni oraz 
terenu przyleg ego do ogrodzenia itp. wraz z uzupe nieniem zieleni, 
odtworzenie elementów towarzysz cych (automatyka, domofon, o wietlenie itp.), 
regulacja zasuw i studni, 
pomalowanie elementów wymienianych (w uzgodnieniu z w cicielem dzia ki), 
niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
przesadzenie ro linno ci, 
plantowanie terenu w pobli u ogrodzenia, 
roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót, 
inne prace niezb dne do uzyskania odbioru w ciciela. 

 
Prace uwa a si  za zako czone po podpisaniu przed w ciciela nieruchomo ci protoko u odbioru. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 
– wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In yniera, 
– sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  
bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodno  granic terenu z 
dokumentacj  projektow  Ocena ci a Wg dokumentacji 

projektowej 
2 Demonta  starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4 
3 Naprawa elementów istniej cego 

ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.5 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk  obmiarow  jest  
- m (metr) ogrodzenia ( cznie z bram ) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wed ug pktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– opracowanie dokumentacji odtworzeniowej, 
– demonta  starego ogrodzenia z furtk , bram  wraz z urz dzeniami towarzysz cymi i aw  fundamentow /podmurówk  
– naprawa elementów nadaj cych si  do wykorzystania, 
– dostarczenie materia ów i sprz tu, 
– ustawienie ogrodzenia, bram i furtek w sposób zapewniaj cy stabilno , zgodnie z wymaganiami dokumentacji odtworzeniowej 

opracowanej przez Wykonawc , 
– zabezpieczenie elementów antykorozyjnie z u yciem koloru pierwotnego, 
– regulacja wysoko ciowa podjazdów, chodników oraz terenu przyleg ego do ogrodzenia, 
– przesadzenie drzew i krzewów oraz zieleni ozdobnej wraz z piel gnacj  po przesadzeniu, 
– uporz dkowanie terenu robót, 
– przestawienie obiektów ma ej architektury, 
– ewentualna rozbiórka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej w cicielowi,  
– przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– uzyskanie protoko u odbioru, 
– dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwi zane z sieciami biegn cymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi: 

regulacja zasuw, studni i innych elementów uzbrojenia terenu,  
wymian  elementów za krótkich, uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów i zasuw na 
nowe. 
przestawienie oznakowania elementów sieci np. oznaczenia hydrantów czy przy czy 
elementy towarzysz ce 

 
Wszystkie roboty powinny by  wykonane wg wymaga  dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 
4. D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydro nych 

10.2. Inne dokumenty 
5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 – 1982 
6. Podr cznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Arkady, Warszawa 1990 
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D.07.06.02  URZ DZENIA  ZABEZPIECZAJ CE  RUCH  PIESZYCH  
1.  WST P 
1.1.  Przedmiot Szczegó owe Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
ustawieniem urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa – granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem urz dze  zabezpieczaj cych ruch 
pieszych i obejmuj : 
- wykonanie sztywnych ogrodze  U-11a, 
- wykonanie sztywnych ogrodze  U-12a typu olszty skiego 
- wykonanie cuchowych ogrodze  ozdobnych 
- wykonanie stalowych balustrad 
Dok adna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separuj ce ruch pieszy od ruchu ko owego wykonane z 

kszta towników lub rur stalowych, siatek na linkach naci ganych, ram z kszta towników wype nionych siatk , szczeblinami 
lub panelami. 

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 
“Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jako  ich wykonania, zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 
2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materia y do wykonania ogrodze  sztywnych 
Ka dy materia  zaproponowany przez Wykonawc  do wykonania ogrodzenia sztywnego powinien posiada  dokument stwierdzaj cy 
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie.  
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodze  sztywnych zgodnie z zasadami niniejszej SST, s : 
 
2.2.1.   Rury stalowe i elementy po czeniowe 

upki i owalne zamkni te modu y ogrodze  nale y wykona  z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie i 
powleczenie farb  (minimalna grubo  pow oki metalizacyjnej cynkowej 120 m). 
Rury powinny odpowiada  wymaganiom  PN-EN 10210-1 [5], PN-EN 10210-2 [6], PN-EN 10224 [7],        PN-H-74220 [8] lub innej 
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  wad w postaci usek, p kni , zawalcowa  i naderwa . Rury 
powinny by  proste.  
Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza  1,5 mm na  1 m d ugo ci rury.  
Ko ce rur zastosowanych do wykonania s upków powinny by  obci te równo i prostopadle do osi s upka, oraz zabezpieczone 
specjaln  za lepk  prze dostaniem si  wilgoci do wewn trz. 
Producent lub dostawca zobowi zany jest do wydania gwarancji na konstrukcj  ogrodzenia, której przedmiotem s  w ciwo ci 
techniczne ogrodzenia lub elementów mocuj cych oraz trwa  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy po czeniowe przewidziane do mocowania mi dzy sob  elementów ogrodzenia 
jak: ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. Dostawa 
mo e by  dostarczona w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zale no ci od wielko ci i masy wyrobów. 

ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co 
i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem. 
Mo na zastosowa  ogrodzenia sztywne o innej konstrukcji ni  przedstawiono, ale pod warunkiem zaakceptowania ich przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Materia  zastosowany do wykonania cuchowych ogrodze  ozdobnych powinien spe nia  nast puj ce wymagania: 
- s upki wykonane ze stali/ eliwa 
- wysoko  s upka 90 - 100 cm 
- rednica s upka: 9 - 12 cm, dopuszcza si  s upki wykonane z dwóch rur o ró nych rednicach, rednica ka dej z rur musi si  
zawiera  w przedziale 9 - 12 cm 
- s upki po czone ze sob cuchami podwójnymi 
2.2.2.  Beton i jego sk adniki 
Beton klasy C12/15 (B15) do wykonania fundamentów pod s upki powinien odpowiada  PN-EN 206-1 [1]. 
Sk adniki betonu: 
Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadaj cym wymaganiom PN-EN 
197-1 [3].  
Transport i przechowywanie cementu powinny by  zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08 [11]. 
Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-EN 12620 [2]: 
- zawarto  py ów, f% - f1,5 

- Mrozoodporno :  F1 

- Lekkie zanieczyszczenia: mLPC0,1 
Woda powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [4]. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wod  pitn . 
 
3.  SPRZ T 
3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu  
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprz t do wykonania ogrodze  sztywnych 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania ogrodze  powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-  betoniarek przewo nych , do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
-  rodków transportu materia ów, 
-  przewo nych  zbiorników do wody, 
-  wiertnic, do wykonywania otworów pod s upki, 
-  sprz tu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” .  
 
4.2.  Transport materia ów 

upki i modu y ogrodzeniowe przewozi  mo na dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Cement nale y przewozi  zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [11]. 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni  niezmienno  sk adu mieszanki oraz nie powinien powodowa  segregacji 
sk adników lub zanieczyszczenia mieszanki. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce wszystkie 
warunki w jakich b  wykonywane ogrodzenia sztywne z rur stalowych. 
 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Wykonanie do ów pod s upki 
Przed wykonaniem robót nale y wytyczy  lokalizacj  ogrodze  na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub zalece  Inspektora 
Nadzoru. 
Do y pod s upki powinny mie  wymiary w planie co najmniej o 20 cm wi ksze od wymiarów s upka, a g boko  dostosowan  do 
wymaga  producenta ogrodze  i warunków miejscowych. 
 
5.2.2. Ustawienie s upków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod s upki 

upek nale y wstawi  w gotowy wykop i nape ni  otwór mieszank  betonow  odpowiadaj  wymaganiom punktu 2.2.2. Do czasu 
stwardnienia betonu s upek nale y podeprze . 
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono s upek, mo na wykorzysta  do dalszych prac co najmniej po 7 
dniach od ustawienia s upka w betonie, a je li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest ni sza od 10oC - po 14 dniach. 
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5.2.3.  Ustawienie s upków 
upki, bez wzgl du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta  pionowo w linii urz dzenia zabezpieczaj cego ruch 

pieszych, a ich wierzcho ki powinny znajdowa  si  na jednakowej wysoko ci.  
Konstrukcja ogrodzenia oraz sposób po czenia konstrukcji ogrodzenia sztywnego z rur stalowych z fundamentem, powinny by  
zgodne z propozycj  Wykonawcy akceptowan  przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.4. Wykonanie ogrodze  sztywnych z rur stalowych 
Po czenie modu ów ogrodzeniowych ze s upkami nale y wykona  przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w inny sposób 
zalecany przez producenta wykonywanych ogrodze . 
Wysoko  s upków i ich rozstaw powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wysoko  
ogrodzenia powinna wynosi  0,8 m ÷ 1,2 m zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
Kolor zastosowanych ogrodze  panelowych Wykonawca powinien uzgodni  z Inwestorem. 
 
6.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT  
6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
6.2.    Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od producentów aprobaty techniczne oraz wykona  badania 
materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia ów. 
 
6.3.    Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 
6.3.1.   Badania materia ów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materia y dostarczone na budow  z aprobat  techniczn  producenta powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 
Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami tablicy 1. 

Tablica 1.   Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                             dostarczonych przez producentów 
 
Lp. Rodzaj badania Liczba bada  Opis bada  Ocena wyników bada  

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 bada  z 
wybranych losowo 
elementów w ka dej 
dostarczonej partii 
wyrobów licz cej do 
1000 

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia g boko ci wad u  
dost pnych narz dzi (np. linia ów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki bada  powinny by  
zgodne z wymaganiami 
punktu 2.2. 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

elementów Przeprowadzi  uniwersalnymi przyrz dami 
pomiarowymi lub sprawdzianami 

 

 
6.3.2.   Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania ogrodze  sztywnych z rur stalowych nale y zbada  : 
a)  zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  (lokalizacja, wymiary), 
b)  zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2.2.1, 
c)  prawid owo  wykonania do ów pod s upki, zgodnie z punktem 5.2.1, 
d)  poprawno  wykonania fundamentów pod s upki, zgodnie z punktem 5.2.2, 
e)  poprawno  ustawienia s upków, zgodnie z punktem 5.2.3, 
f)  prawid owo  wykonania ogrodze  sztywnych, zgodnie z punktem 5.2.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót  
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru urz dzenia zabezpieczaj cego ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeczywistej d ugo ci urz dzenia. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne uzyskane od dostawców materia ów, wyniki pomiarów i bada  z bie cej 
kontroli materia ów i robót. 
 
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór ogrodze  sztywnych z rur stalowych obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
wed ug zasad okre lonych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m wykonanego ogrodzenia nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o pomiary i 
wyniki bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-        prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogrodzenia oraz rozstawu s upków, 
-        dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzenia, 
-        wykonanie do ków pod s upki, 
-        zainstalowanie s upków w fundamencie betonowym i przymocowanie do nich modu ów ogrodzenia, 
-        doprowadzenie terenu wzd  ogrodzenia do stanu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej 
         albo wed ug zalece  Inspektora Nadzoru, 
-        przeprowadzenie wymaganych bada  i pomiarów. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1.  Normy 

1. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
3. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
5. PN-EN 10210-1 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Cz  1: Warunki techniczne dostawy.  
6. PN-EN 10210-2 Kszta towniki zamkni te wykonane na gor co ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Cz  2: Tolerancje, wymiary i wielko ci statyczne. 
7. PN-EN 10224 Rury i z czki ze stali niestopowej do transportu wody i innych p ynów wodnych. Warunki techniczne 

dostawy. 
8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
9. PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 

czysto ci powierzchni. Cz  1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych pod y 
stalowych oraz pod y stalowych po ca kowitym usuni ciu wcze niej na onych pow ok. 

10. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, 
staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania 

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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D-08.01.01 KRAW NIKI BETONOWE 
 
1. WST P  
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych 
z wykonywaniem kraw ników betonowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z 
zadaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem: 
- kraw ników betonowych 20x30x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
- kraw ników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
- kraw ników betonowych sko nych 20x22/30x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,  
Lokalizacj  poszczególnych kraw ników nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
 
1.4. Podstawowe okre lenia 
 
1.4.1.  Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce oraz nawierzchnie 

drogowe. 
 
1.4.2.  Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-

M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów  

 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

 
2.2. Stosowane materia y 
 
 Materia ami stosowanymi s : 

kraw niki betonowe 20x30x100 
kraw niki betonowe najazdowe 20x22x100 
kraw niki betonowe sko ne 20x22/30x100 
piasek na podsypk  i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
materia y do wykonania awy betonowej pod kraw niki. 

 
2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja 
 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
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2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne 
 
2.4.1. Wymiary 
 
 Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1. 
 Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2. 
 
Tablica 1.Wymiary kraw ników betonowych  
 

Typ Rodzaj Wymiary kraw ników, cm 
kraw nika kraw nika l b h 

U a 100 20 30 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych 
 

Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 
b, h ± 3 

 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 
 Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie 
elementów powinny by  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  
warto ci podanych w tablicy 3. 
 
2.4.3. Sk adowanie 
 
 Kraw niki betonowe powinny by  przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podk adek i 
przek adek drewnianych. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodze  
  Gatunek 1  
Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 

ograniczaj cych powierzchnie górne ( cieralne), mm Szczerby i uszkodzenia 
kraw dzi i naro y ograniczaj cych pozosta e powierzchnie: 

- liczba max 
 
 
2 

 - d ugo , mm, max 20 
 - g boko , mm, max 6 

 
2.4.4. Beton i jego sk adniki 
 
2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników 
 Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton klasy B-30 
 Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si : 

nasi kliwo ci , poni ej 4%, 
cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,  

mrozoodporno ci  stopie  mrozoodporno ci F150 
2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie ni szej ni  „32,5” wed ug PN-B-19701 [10]. 
 Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
 
2.4.4.3.  Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
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Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 
 
2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw 
 
 Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik powinna 
odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32.5”, 
odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.6. Materia y na awy 
 
 Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa  - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny odpowiada  
wymaganiom punktu 2.4.4, 
 
3.  SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t 
 
 Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,  
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport kraw ników 
 
 Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
 Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 
powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozosta ych materia ów 
  

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa  si  w warunkach 
zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek. 
 
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. Wykonanie koryta pod awy 
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 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem szeroko ci dna wykopu i konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna wykonywanego koryta pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0.97 wg normalnej metody Proctora. 

 
5.3. Wykonanie aw 

awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie. 
 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  
wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nale y stosowa  co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow . 
 
5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 
 
5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 
 
 Ustawienie kraw nika powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
 
5.4.2. Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem 
 
 Ustawienie kraw nika na awie betonowej z oporem wykonuje si  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubo ci 3 cm po 
zag szczeniu. 
 
5.4.3. Wype nienie spoin 
 
 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko  1 cm. Spoiny nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  
w stosunku 1:2. 
 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczeniem przed wp ywami temperatury 
kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa , co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  
nad szczelin  dylatacyjn awy. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
6.2.1. Badania kraw ników 
 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników 
betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze  nale y 
wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub ta my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów 
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozosta ych materia ów  
 

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, 
okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod aw   
 
 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2. 
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6.3.2. Sprawdzenie aw 
 
 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj .  

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi  ± 1 cm na ka de 100 m awy. 

b) Wymiary aw. 
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 

dla wysoko ci ± 10 % wysoko ci projektowanej, 
dla szeroko ci ± 10 % szeroko ci projektowanej. 

c) Równo  górnej powierzchni aw. 
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, 
na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 

d) Zag szczenie aw. 
Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m.  

e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ± 2 cm na ka de 100 m wykonanej awy. 

 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 
 
 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
a)  dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m ustawionego 

kraw nika, 
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka de 100 m 

ustawionego kraw nika, 
c)  równo ci górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej 

aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 
d)  dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 
 
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 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wynik pozytywne. 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

wykonania koryta pod aw , 
wykonanie awy, 
wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
wykonanie koryta pod aw , 
wykonanie szalunku, 
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wykonanie awy, 
wykonanie podsypki, 
ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej, 
wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
zalanie spoin mas  zalewow , 
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
oznakowanie robót 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy  
 
1.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane 
2.  PN-B-06250  Beton zwyk y. 
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe 
4.  PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu zwyk ego 
6.  PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir  

i mieszanka. 
8.  PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. 
9.  PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10. PN-B-19701  Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci. 
11. PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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D-08.01.02 KRAW NIKI KAMIENNE 
 
1. WST P  
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem kraw ników kamiennych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegó owe specyfikacje techniczne stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z 
zadaniem " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 
31+452". 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z ustawieniem: 
- kraw ników kamiennych 20x30x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
- kraw ników kamiennych 20x38x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
- kraw ników kamiennych najazdowych 20x22x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, 
- kraw ników kamiennych sko nych 20x22/30x100 cm na awie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej,  
Lokalizacj  poszczególnych kraw ników nale y przyjmowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw niki kamienne - belki kamienne ograniczaj ce chodniki dla pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie 
drogowe. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2.2. Stosowane materia y 
 Materia ami stosowanymi do wykonania kraw ników kamiennych  s : 

kraw niki odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 1343:2003 
piasek na podsypk , 
cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
woda, 

oraz materia y do wykonania odpowiedniego rodzaju aw pod ustawienie kraw ników, zgodnie z SST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”. 
 

2.2.1. Kraw niki kamienne 
Wymagania ogólne wobec kraw niki wg PN-EN 1343:2003 o: 
stosuje si  kraw niki o Klasie 2 dopuszczalnych odchy ek  
wytrzyma ci na zginanie - deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza ni  25Kn  
odporno  na zamara anie, rozmra anie - wg tablicy nr 1 
nasi kliwo  wod  0,5 % 
je li nie ustalono inaczej, kraw niki powinny by  dostarczane o d ugo ci 1 m, 
w przypadku kraw ników ukowych d ugo  jest d szym wymiarem; minimalna d ugo  kraw ników ukowych powinna wynosi  50 
cm, d ugo  maksymaln  okre la producent; kraw niki ukowe powinny by  identyfikowane za po rednictwem promienia powierzchni 
pionowej; d ugo  ca kowit  kilku kraw ników ukowych nale y mierzy  bez uwzgl dnienia spoin na kraw dziach wspólnych 
powierzchni widocznych; ko ce kraw ników ukowych powinny by  zaokr glone, 
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ostre kraw dzie kraw ników mog  mie  fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczaj cych 2 mm; wymiary 
wi kszych faz, zaokr glonych naro y lub skosów, je li s  stosowane, powinny by  okre lone przez dostawc  lub zamawiaj cego, 
na powierzchni czo owej kraw ników nie powinno by  otworów monta owych 

 Wymagania techniczne stawiane kraw nikom kamiennym okre la PN-EN 1343 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343  
Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchy ki, w mm 
a) ca kowitej szeroko ci i wysoko ci 
– pomi dzy dwoma powierzchniami 

ciosanymi 
– pomi dzy powierzchni  obrabian  i 

ciosan  
– pomi dzy dwoma powierzchniami 

obrabianymi 
b) na skosach kraw ników z faz , w mm 
– powierzchnie pi owane 
– powierzchnie ciosane 
– powierzchnie obrabiane 
c) powierzchni czo owych kraw ników 

prostych, w mm 
– prostoliniowo  kraw dzi równoleg ych do 

powierzchni górnej 
– prostoliniowo  kraw dzi prostopad ych do 

powierzchni górnej, 3 mm  od góry 
– prostopad  pomi dzy powierzchniami 

górn   i czo ow , gdy tworz  one k t 
prosty 

– nierówno ci górnej powierzchni 
– prostopad  pomi dzy powierzchni  

górn               i powierzchni  tyln  
d) promie  kraw ników ukowych z 

powierzchni  ciosan  lub obrabian , w 
porównaniu z powierzchni  po obróbce 
mechanicznej 

e) nierówno ci (wypuk ci i wkl ci) 
powierzchni czo owej, w mm 

– ciosanej 
– z grub  faktur  
– z drobn  faktur  

PN-EN 
1343, za . A 

[5] 

Szeroko  Wysoko  
 Klasa 

1 
Klasa 

2 
  ±  10 ±  30 ±  20 

±  5 ±  30 ±  20 
±  3 ±  10 ±  10 
Klasa 1 Klasa 2 

±  5 ±  2 
  ±  15  ±  15 

         ± 5 ±  5 
ciosane obrabiane 

 
± 6 

 
± 6 

 
± 10 

± 10 

 
± 3 

 
± 3 

 
± 7 

± 5 
wszystkie kraw niki ± 5 

2% warto ci zadeklarowanej 
 
 
 
 
+ 10,     – 15 
+   5,     – 10 
+   3,     –   3 

2 Odporno  na zamra anie/rozmra anie, przy 
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach 
szczególnych zastosowa  – norma 
dopuszcza inne rodzaje bada ) 

PN-EN 
12371 [6] 

Odporne  (   20%  zmiany 
wytrzyma ci na zginanie) 

3 Wytrzyma  na zginanie, w MPa, powinna 
by  zadeklarowana przez producenta, przy 
czym dla zastosowa  na: 
– obszarach ruchu pieszego i rowerowego 
– obszarach dost pnych dla lekkich 

pojazdów i motocykli i sporadycznie dla 
samochodów; wjazd do gara y 

– terenach spacerowych, placach 
targowych, sporadycznie u ytkowanych 
przez pojazdy dostawcze i pogotowia 

– obszarach ruchu pieszego cz sto 
ywanych przez samochody ci arowe 

– drogach i ulicach, stacjach benzynowych 

PN-EN 
12372 [7], 

PN-EN 
1343, za . B 

[5] 

Zalecone minimalne obci enie 
niszcz ce, w kN 
 
3,5 
6,0 
 
 
9,0 

 
14,0 
 
25,0 

4 Wygl d PN-EN 
1343 [5] 

1. Próbka odniesienia powinna 
poka-zywa  wygl d gotowego 
wyrobu oraz dawa  przybli one 
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poj cie w odniesieniu do barwy, 
wzoru u y-lenia, struktury i 
wyko czenia powierzchni  
2. Nasi kliwo  (w % masy), 
badana wg PN-EN 13755 [9], 
powinna by  zadeklarowana 
przez producenta (np. 
0,5÷3,0%)  
3. Opis petrograficzny, wg PN-
EN 12407 [8], powinien by  
dostarczony przez producenta  
4. Chemiczna obróbka 
powierzchni – stwierdzenie 
producenta/dostawcy czy wyrób 
by  jej poddany i jaki by  rodzaj 
obróbki 

 

2.6. Przechowywanie kraw ników 
 Kraw niki mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielko ci. 
 Kraw niki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” nale y uk ada  na powierzchniach spodu, w szeregu na podk adkach 
drewnianych. 
 Dopuszcza si  sk adowanie kraw ników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podk adek pomi dzy 
poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysoko ci warstw nie powinna przekracza  1,2 m. 
 Kraw nik drogowy rodzaju „B” dozwala si  uk ada  w stosy, bez przek adek drewnianych, przy czym wysoko  stosów nie 
powinna przekracza  1,4 m. 

2.7. Materia y na podsypk  i do zapraw 
2.7.1. Piasek 

 Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 (piasek naturalny, gatunek 1), a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 (piasek naturalny, gatunek 1). 

2.7.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim klasy nie 
ni szej ni  „32,5” odpowiadaj cy wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda 

 Woda powinna spe nia  wymagania PN-EN 1008 

2.8. Materia y na awy i masa zalewowa 
 Materia y na awy i masa zalewowa powinny odpowiada  wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprz t do ustawiania kraw ników 
  Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 

betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
wibratorów p ytowych do zag szczania podsypki. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
  Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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4.2. Transport kraw ników 
  Kraw niki kamienne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
  Kraw niki nale y uk ada  na podk adach drewnianych, rz dami, d ugo ci  w kierunku jazdy rodka transportowego. 
  Kraw nik uliczny i mostowy oraz kraw nik drogowy rodzaju „A” mo e by  przewo ony tylko w jednej warstwie. 
  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpo rednim stykiem, nale y je do transportu zabezpieczy  przek adkami 
splecionymi ze s omy lub we ny drzewnej, przy czym grubo  tych przek adek nie powinna by  mniejsza ni  5 cm. 
  Kraw niki drogowe rodzaju „B” mo na przewozi  bez dodatkowego zabezpieczenia, uk ada  w dwu lub wi cej warstwach, nie 
wy ej jednak jak do wysoko ci cian bocznych rodka transportowego. 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 
 Transport cementu i kruszyw do wykonania aw i na podsypk  powinien odpowiada  wymaganiom wg SST D-08.01.01 
„Kraw niki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Wykonanie koryta pod awy 
 Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [2]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu konstrukcji szalunku. 
 Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie aw 
 Wykonanie aw powinno by  zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” pkt 5. 

5.4. Ustawienie kraw ników kamiennych 
 Ustawianie kraw ników kamiennych i wype nianie spoin powinno by  zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 
„Kraw niki betonowe” pkt 5. 
6. kontrola jako ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
6.2.1. Badania kraw ników 

 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników 
kamiennych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi  do akceptacji. 
 
6.2.1. Badania kraw ników 

 Badania kraw ników kamiennych obejmuj : 
sprawdzenie cech zewn trznych, 
badania laboratoryjne. 

 Sprawdzenie cech zewn trznych obejmuje: 
sprawdzenie kszta tu, wymiarów i wygl du zewn trznego, 
sprawdzenie wad i uszkodze . 

 Badanie laboratoryjne obejmuje: 
badanie nasi kliwo ci wod , 
badanie odporno ci na zamra anie, 
badanie wytrzyma ci na ciskanie, 
badanie cieralno ci na tarczy Boehmego, 
badanie wytrzyma ci na uderzenie. 

 Sprawdzenie cech zewn trznych nale y przeprowadza  przy ka dorazowym odbiorze partii kraw ników. Badanie laboratoryjne 
nale y przeprowadza  na polecenie In yniera na próbkach materia u kamiennego, z którego wykonano kraw niki, a w przypadkach 
spornych - na próbkach wyci tych z zakwestionowanych kraw ników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 
 W sk ad partii przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kraw niki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielko ci. 
Wielko  partii nie powinna przekracza  400 sztuk. 
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 W przypadku przedstawienia wi kszej ilo ci kraw ników, nale y dostaw  podzieli  na partie sk adaj ce si  co najwy ej z 400 
sztuk. 
 Pobieranie próbek materia u kamiennego nale y przeprowadza  wg PN-B-06720 [5]. 
 Sprawdzenie kszta tu i wymiarów nale y przeprowadza  poprzez ogl dziny zewn trzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 
oraz pomiar przy pomocy linii z podzia  milimetrow  z dok adno ci  do 0,1 cm. 
 Sprawdzenie równo ci powierzchni obrobionych przeprowadza  nale y przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzd  kraw dzi i 
po przek tnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyle  z dok adno ci  do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 
 Sprawdzenie kraw dzi prostych przeprowadza  nale y przy pomocy linii metalowej. 
 Sprawdzenie szczerb i uszkodze  przeprowadza  nale y poprzez ogl dziny zewn trzne, policzenie ilo ci szczerb i uszkodze  
oraz pomiar ich wielko ci z dok adno ci  do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. 
 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si  wizualnie przez porównanie z wzorem. 
 Ocen  wyników sprawdzenia cech zewn trznych oraz ocen  wyników bada  laboratoryjnych nale y przeprowadzi  wg BN-
66/6775-01 [9]. 

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów 

 Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawieniu kraw ników kamiennych powinny obejmowa  wszystkie 
ciwo ci, które zosta y okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót nale y sprawdza : 

wykonanie koryta pod aw , 
wykonanie aw, 
ustawienie kraw ników i wype nienie spoin, 

zgodnie z warunkami okre lonymi w SST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”. 
 
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 
 Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego kraw nika kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

wykonanie koryta pod aw , 
wykonanie awy, 
wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m kraw nika kamiennego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
wykonanie wykopu pod aw , 
wykonanie szalunku, 
wykonanie awy z oporem 
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ustawienie kraw ników na podsypce, 
wype nienie spoin, 
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. przepisy zwi zane 

Normy 
1. PN-B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 

zastosowanie 
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
3. PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

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

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego 
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materia ów kamiennych 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i 

ocena zgodno ci 
7. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

8. BN-62/6716-04 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
9. PN-EN 1343:2003 Kraw niki z kamienia naturalnego do zewn trznych 

nawierzchni drogowych Wymagania i metody bada . 
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D.08.02.02  CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH 

1.  WST P 

1.1.  Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz cej wykonania lub prze enia nawierzchni 
chodników z betonowej kostki brukowej obejmuj : 
- wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej  bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3 cm. 
- prze enie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej  bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3 cm. 
Dok adna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materia  nawierzchni, który spe nia 

nast puj ce warunki: 
- w odleg ci 50 mm od ka dej kraw dzi, aden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywa  wymiaru 

poziomego mniejszego ni  50 mm; 
- ca kowita d ugo  kostki podzielona przez jej grubo  powinna by  mniejsza lub równa cztery. 
UWAGA: Tych dwóch wymaga  nie stosuje si  do elementów uzupe niaj cych. 

1.4.2. Element uzupe niaj cy - ca y element, lub cz  kostki, który jest stosowany do uzupe nienia i umo liwia 
uzyskanie obszaru ca kowicie wybrukowanego.  

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego 
materia u. 

Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów  
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materia y do wykonania chodników 
Materia ami stosowanymi przy budowie chodników z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegó owej 
Specyfikacji Technicznej s : 
 
 
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm 
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada  wymaganiom PN-EN 1338 [1]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by  wi ksza ni   5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1338 [1]  1,0 kg/m2 przy czym 
aden pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 kg/m2.  
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Wytrzyma  charakterystyczna na rozci ganie przy roz upywaniu nie powinna by  mniejsza ni  3,6 MPa. aden 
pojedynczy wynik nie powinien by  mniejszy ni  2,9 MPa i nie powinien wykazywa  obci enia niszcz cego mniejszego ni  
250 N/mm d ugo ci roz upania. 

cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu 
wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  
alternatywn  opisan  w za czniku H/. 
 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów betonowych kostek brukowych 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi : 
-  dla d ugo ci i szeroko ci    2 mm 
-  dla grubo ci    3 mm 
Ró nica pomi dzy dwoma pomiarami grubo ci tej samej kostki nie powinna przekracza  3 mm. 
W przypadku kostek brukowych o kszta cie nieprostok tnym, odchy ki stosowane dla innych wymiarów powinny by  
deklarowane przez producenta. 
Maksymalna dopuszczalna ró nica pomi dzy pomiarami dwóch przek tnych prostok tnej kostki, której d ugo  przek tnych 
przekracza 300 mm wynosi  3 mm. 
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczaj cych 300 mm, odchy ki od p asko ci i pofalowania podane w 
tabeli nr 1 nale y stosowa  dla górnej powierzchni, któr  zaprojektowano jako p ask . O ile nie przewidziano, aby górna 
powierzchnia by a p aska, producent powinien dostarczy  informacje dotycz ce dopuszczalnych odchy ek. 
 

Tablica 1.   Odchy ki p asko ci i pofalowania 

ugo  pomiarowa 
mm 

Maksymalna wypuk  
mm 

Maksymalna wkl  
mm 

300 1,5 1,0 
400 2,0 1,5 

 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z za cznikiem J nie powinna wykazywa  wad, takich 
jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J, nie dopuszcza si  wyst powania 
rozwarstwienia (rozdzielenia) mi dzy warstwami. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe kostek brukowych i nie s  uwa ane 
za istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli kostki brukowe produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  opisana przez 
producenta. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w teksturze, zgodno  elementów ocenianych zgodnie z za cznikiem J, powinna by  
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury kostek brukowych, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta, barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J, powinna by  ustalona 
przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia kostek brukowych, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami 

ciwo ci surowców lub przez zmian  warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo na podsypk  i do wype nienia spoin powinno odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk  
powinno si  stosowa  piasek gatunku 1, natomiast do wype nienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o 
zawarto ci py ów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
 
2.2.3. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008 [5]. 
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2.2.4.  Cement 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by  cementem portlandzkim 
klasy nie ni szej ni  „32,5” odpowiadaj cy wymaganiom  PN-B-19701. 
 
 
3.  SPRZ T 

3.1.  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
-  wibratorów p ytowych z os on  z tworzywa sztucznego, do ubijania u onej kostki, 
-  innego drobnego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów do wykonania chodników 
4.2.1. Kostki brukowe betonowe 
Kostki betonowe mog  by  przewo one po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 redniej warto ci wytrzyma ci 
badanej serii próbek. 
 
4.2.2. Kruszywo 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
4.2.3. Woda 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce 
warunki w jakich wykonywane b  roboty przy wykonywaniu chodnika. 
 
5.2.  Wykonanie chodnika 
5.2.1.  Koryto 
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i poprzecznymi 
oraz zag szczone.  
Wska nik zag szczenia pod a wg BN-77/8931-12 [7] nie mo e by  mniejszy od 0,97. 
Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta: g boko   2 cm, szeroko   2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza   0,5 %. 
 
5.2.2. Podsypka 
Jako podsypk  pod kraw niki nale y stosowa  podsypk  cementowo - piaskow  w stosunku 1:4. Podsypka pod kraw nik 
powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5], 
Grubo  podsypki po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinna wynosi  3 cm. 
 
5.2.3. Uk adanie kostki brukowej betonowej 
Kostk  nale y uk ada  na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y 2÷3 mm. Kostk  nale y uk ada  
ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, gdy  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu. 
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Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy u yciu 
szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie prowadzi si  od brzegów w kierunku do rodka powierzchni i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. 
Po wibracji nale y uzupe ni  szczeliny i zamie  nawierzchni . 
Spoiny pomi dzy kostkami po oczyszczeniu powinny by  zgodnie z dokumentacj  projektow  wype nione drobnym ostrym 
piaskiem, odpowiadaj cym PN-EN 13043 [3] na pe  grubo  kostki. 
Kostki brukowe betonowe nale y uk ada  z zachowaniem projektowanych pod nych i poprzecznych pochyle  nawierzchni.  
Przy urz dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio doci te nale y uk ada  w jednym poziomie. 
Nawierzchnie, których spoiny wype nione s  piaskiem mo na odda  do u ytku bezpo rednio po wykonaniu. 
Wszystkie istniej ce chodniki cz ce si  z projektowanymi nale y wyremontowa . Przyj  rozbiórk  istniej cej nawierzchni 
oraz konstrukcj  jak dla chodnika projektowanego. Dopuszcza si  brak odtworzenia istniej cych chodników za zgod  
In yniera Kontraktu po uzyskaniu opinii Projektanta.  
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nale y pod czy  do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej 
mo liwo ci wod  opadow  z rynien nale y doprowadzi  za pomoc  odwodnienia liniowego przykrytego kratk  np.: typu Aco 
o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub równowa ), sprowadzaj cymi j  do kraw dzi jezdni w pobli u wpustów ulicznych. 
Nale y zapewni  prawid owy i bezpieczny odp yw wody z chodników zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie 
budynków. 
Istniej ce schody do budynków, których stan jest niezadowalaj cy, nale y wyremontowa  lub odtworzy . Ocena stanu 
schodów nale y do In yniera Kontraktu. 

wietliki w piwnicach budynków nale y wyremontowa . Pozostawi  je w stanie nie gorszym od istniej cego. Ocena stanu 
wietlików nale y do In yniera Kontraktu. 

Dokumentacj  z propozycj  wszystkich powy szych rozwi za  Wykonawca przedstawi In ynierowi oraz do zaopiniowania 
Projektantowi. 
 

Podstawowe czynno ci przy prze eniu chodników z wyst powaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wype nieniem spoin zapraw  cementowo-piaskow , obejmuj : 

1. zdj cie kostki brukowej betonowej istniej cej na chodnikach i odk adanie na paletach; 
2. wykonanie podbudowy, 
3. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ników, obrze y i cieków), 
4. przygotowanie i roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 – 10 cm, 
5. sprawdzenie spadków zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, 
6. u enie kostek z ubiciem, 
7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wype nienie ni  szczelin, 
8. wype nienie szczelin dylatacyjnych, 
9. piel gnacj  nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów aprobaty techniczne oraz wykona  
badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materia ów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST. 
 
6.3.  Kontrola w czasie robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, 
sk adaj cych si  na ogólny element. 
 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi w pkt. 5 
n/n SST oraz w zakresie bada  i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.5. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie 
rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego. 
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6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robót 
Po wykonaniu robót nale y sprawdzi :  
a)  konstrukcj  chodnika, 
b)  równo  nawierzchni, 
c)  profil poprzeczny, 
d)  równoleg  spoin, 
e)  szeroko  i wype nienie spoin. 
 
6.5.  Przeprowadzenie bada  
Zaleca si , aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. by y przeprowadzone nie rzadziej ni  2 razy na     400 m2 

nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie 
poleci Inspektor Nadzoru. 
 
6.5.1. Ustalenie jako ci materia ów 
Ustalenia jako ci u ytych materia ów nale y dokona  przez pe ne sprawdzenie wyników bada  laboratoryjnych materia ów 

ytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST. 
 
6.5.2. Sprawdzenie jako ci wykonania chodnika 
6.5.2.1.   Sprawdzenie konstrukcji chodnika 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nale y przeprowadzi  w nast puj cy sposób: 
Na wybranym losowo odcinku chodnika nale y zdj  2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy  grubo  podsypki 
oraz sprawdzi  uk ad kostek chodnika. 
 
6.5.2.2.   Sprawdzenie równo ci chodnika 
Dopuszczalny prze wit pod at  4-metrow  nie powinien przekracza  1,0 cm. 
 
6.5.2.3.   Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale y przeprowadza  za pomoc  szablonu z poziomic . 
Dopuszczalne odchylenia od przyj tego profilu wynosz   0,3%. 
 
 
6.5.2.4.   Sprawdzenie równoleg ci spoin 
Sprawdzenie równoleg ci spoin nale y przeprowadza  za pomoc  dwóch sznurów napi tych wzd  spoin i przymiaru z 
podzia  milimetrow . 
Dopuszczalne odchylenie od równo ci spoin wynosi  1,0 cm na d ugo ci chodnika do 10 m. 
 
6.5.2.5.   Sprawdzenie szeroko ci i wype nienia spoin 
Sprawdzenie szeroko ci i wype nienia spoin nale y przeprowadza  przez wyd ubanie spoin na d ugo ci oko o 10 cm i 
zmierzenie ich szeroko ci oraz wype nienia. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i pomiarem w 
terenie. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Rodzaje odbiorów 
Odbiór chodników z kostki brukowej obejmuje: 
a) odbiór ostateczny,  
b)  odbiór pogwarancyjny  
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 
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9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci wykonanych robót 
oraz wbudowanych materia ów w oparciu o wyniki pomiarów i bada . 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
-        wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-  u enie kostek brukowych wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin, 
- przebudowa chodników cz cych si  z projektowanymi, schodów, rynien korytkowych w chodnikach, wietlików 

okiennych 
- regulacja w azów, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymian  elementów za 

krótkich,       uszkodzonych, znajduj cych si  w z ym stanie technicznym wraz z wymian  w azów na nowe, 
-  przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada . 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
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D.08.03.01 OBRZE A BETONOWE 

1.  WST P                           

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
ustawieniem obrze y betonowych w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica 
administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegó owej Specyfikacji Technicznej dotycz  ustawienia obrze y betonowych   8x30x100 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm na terenie obj tym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1.  Obrze a betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub dwustronnie ci gi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u ziemnym lub awie. 
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
2.  MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2.  Materia y do wykonania obrze y betonowych 
Materia ami stosowanymi przy ustawieniu obrze y betonowych zgodnie z zasadami n/n SST s : 
 
2.2.1. Obrze a betonowe 
Obrze a betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-EN 1340 [8]. 
Nasi kliwo  wg PN-EN 1340 [8] nie powinna by  wi ksza ni  5 %. 
Odporno  na zamra anie/rozmra anie z udzia em soli odladzaj cych zgodnie z PN-EN 1340 [8]  1,0 kg/m2 przy czym 
aden pojedynczy wynik nie powinien by  wi kszy od 1,5 kg/m2.  

Warto  charakterystycznej wytrzyma ci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powinna by  mniejsza od 5,0 MPa. 
cieralno  na szerokiej tarczy ciernej wed ug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekracza  20 mm /przy badaniu 

wykonywanym zgodnie z metod  z za cznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metod  
alternatywn  na tarczy Böhmego opisan  w za czniku H/. 
 
 
2.2.1.1.   Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y 
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wynosi : 

ugo :                    1% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  4 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 
dla powierzchni:     3% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  5 mm. 
dla innych cz ci:   5% z dok adno ci  do milimetra, nie mniej ni  3 mm i nie wi cej ni  10 mm. 
Ró nica pomi dzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrze a nie powinna przekracza  5 mm. 
Dla powierzchni okre lonych jako p askie i dla kraw dzi okre lonych jako proste dopuszczalne odchy ki od p asko ci i 
prostoliniowo ci podano w tablicy 1. 
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Tablica 1.   Dopuszczalne odchy ki p asko ci i prostoliniowo ci 

ugo  pomiarowa 
 

mm 

Dopuszczalna odchy ka p asko ci 
i prostoliniowo ci 

mm 
300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

 
2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresie aspektów wizualnych 
2.2.1.2.1.   Wygl d 
Powierzchnia obrze y oceniana zgodnie z za cznikiem J nie powinna wykazywa  defektów, takich jak rysy lub odpryski. 
W obrze ach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z za cznikiem J, nie dopuszcza si  wyst powania rozwarstwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maj  szkodliwego wp ywu na w ciwo ci u ytkowe obrze y i nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.1.2.2.   Tekstura 
Je eli obrze a produkowane s  z powierzchni  o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by  okre lona przez 
producenta. 
Zgodno  elementów ocenianych na podstawie za cznika J powinna by  ustalona, o ile nie ma znacz cych ró nic tekstury, 
przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci tekstury obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

ciwo ciach surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.1.2.3.   Zabarwienie 
W zale no ci od decyzji producenta barwi  mo na warstw cieraln  lub ca y element. 
Je li nie ma znacz cych ró nic w zabarwieniu, zgodno  elementów ocenianych wg za cznika J powinna by  ustalona 
przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorc . 
UWAGA: Ró nice w jednolito ci zabarwienia obrze y, które mog  by  spowodowane nieuniknionymi zmianami w ciwo ci 
surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za istotne. 
 
2.2.1.3.   Sk adowanie 
Obrze a betonowe powinny by  sk adowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek u onych w pionie jedna nad drug . 
Wymiary przekroju poprzecznego podk adek i przek adek nie powinny by  mniejsze ni : grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, a 

ugo  przek adek powinna by  minimum 5 cm wi ksza ni  szeroko  obrze a. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Kruszywo na podsypk  i do wype nienia spoin powinno odpowiada  wymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na podsypk  
powinno si  stosowa  piasek gatunku 1, natomiast do wype nienia spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o 
zawarto ci py ów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 
 
2.2.3. Cement 
Cement stosowany na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadaj cy 
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 
 
2.2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008 [6]. 
 
3.  SPRZ T 

3.1  Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz t do ustawiania obrze y 
Wykonawca przyst puj cy do ustawiania obrze y betonowych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
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-  betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej, 
-  innego drobnego sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materia ów 
Obrze a mo na przewozi rodkami transportu po osi gni ciu wytrzyma ci minimum 0,7 redniej wytrzyma ci badanej 
serii próbek. 
Obrze a na rodkach transportowych nale y uk ada  w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by  
zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem w czasie transportu, górna warstwa nie powinna wystawa  
poza ciany rodka transportu wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
Transport kruszywa powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Transport cementu powinien odbywa  si  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10]. 
Woda mo e by  pobierana z wodoci gu lub dostarczana przewo nymi zbiornikami wody (cysternami). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 
Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzgl dniaj ce 
warunki w jakich wykonywane b  roboty zwi zane z ustawianiem obrze y betonowych. 
 
5.2.  Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod awy wykonywa  nale y zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 
5.2.2. Podsypka 
Podsypk  nale y wykona  jako cementowo-piaskow  /1:4/ z kruszywa odpowiadaj cego wymaganiom         PN-EN 12620 
[3] i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. 
Grubo  podsypki po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinna wynosi  5 cm. 
 
5.2.3. Ustawienie obrze y 
Obrze a nale y ustawi  na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2. 
Tylna cianka obrze y od strony terenu powinna by  obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna cianka obrze a nale y ubi . 
Na ukach mo na ustawia  obrze a ukowe lub krótkie obrze a odpowiednio doci te. uki o promieniu powy ej 15 m mo na 
wykona  z obrze y prostych. 
 
5.2.3.1.   Wysoko  obrze a 
Wysoko  obrze a nad nawierzchni  chodnika powinna by  dostosowana do wymaga  Dokumentacji Projektowej lub 
zalece  Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3.2.   Niweleta obrze a 
Niweleta obrze a powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  ci gu komunikacyjnego. 
 
5.2.3.3.   Spoiny 
Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i powinny zosta  wype nione piaskiem na pe  ich g boko . 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola przed przyst pieniem do robót 



D.08.03.01 Obrze a betonowe 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452 
292 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od dostawców materia ów aprobaty techniczne oraz wykona  
badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materia ów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót, 
sk adaj cych si  na ogólny element. 
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi w pkt. 5 
n/n SST oraz w zakresie bada  i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie 
rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego. 
 
6.4.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.4.1. Sprawdzenie jako ci materia ów 
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrze y 
6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrze y w planie 
Dopuszczalne odchylenie linii obrze y w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi  wi cej ni   2 cm na ka de 100 
m ustawienia obrze a. 
 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny obrze y od niwelety projektowanej mo e wynosi   1 cm na ka de 
100 m badanego niwelacj  ci gu obrze a. 
6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrze y 
Równo  górnej powierzchni obrze y nale y sprawdza  przez przy enie w dwóch punktach na ka de 100 m obrze a, 4-
metrowej aty. 
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  obrze a i przy on at  nie mo e przekracza  12 mm. 
 
6.4.2.4.   Sprawdzenie wype nienia spoin 
Sprawdzenie wype nienia spoin nale y bada  na ka de 10 m ustawionego obrze a. Spoiny musz  by  wype nione 
ca kowicie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotycz ce obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) ustawionych obrze y betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 
w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno ci, wyniki pomiarów i bada  z bie cej kontroli materia ów i 
robót. 
 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór obrze y obejmuje: 
a)  odbiór ostateczny, 
b)  odbiór pogwarancyjny, 
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
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Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

atno  za 1 m ustawionych obrze y nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawc , 
-  dostarczenie materia ów,  
-        wykonanie koryta, 
-  przygotowanie i roz cielenie podsypki piaskowej, 
-  ustawienie obrze y, 
-  wype nienie spoin piaskiem, 
-  obsypanie zewn trznej ciany obrze y gruntem wraz z jego ubiciem, 
- przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1.  Normy 
1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-EN 206-1 Beton. Cz  1:Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
4.   PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
5. PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. 
6.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako ci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
8. PN-EN 1340 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada . 
9. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotycz ce deklaracji zgodno ci wydawanej przez dostawców. 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH   OBIEKTÓW DROGOWYCH 

1.  WST P 

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z pomiarami powykonawczymi 
zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych w ramach zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 granica 
województwa - granica administracyjna miasta Susz od km 25+448 do km 31+452". 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuj  wymagania zwi zane z wykonaniem pomiaru powykonawczego obszarze obj tym 
zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuje: 
- prace przygotowawcze 
- prace polowe 
- prace kameralne 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Dzia ka (zwana te  dzia  gruntu) - ci y obszar gruntu, jednorodny ze wzgl du na stan prawny, pod poj ciem 

"dzia ka" rozumie si  te  cz  nieruchomo ci wydzielon  w wyniku jej podzia u, albo scalenia i podzia u, a tak e 
odr bnie po on  cz  tej nieruchomo ci. 

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materia ów) niezb dnych w celu   nabywania nieruchomo ci. 
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materia ów) powsta ych w wyniku geodezyjnych 

prac polowych i obliczeniowych oraz opracowa  kartograficznych. 
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielaj ca tereny b ce przedmiotem odr bnej w asno ci (sk ada si  najcz ciej z 

odcinków prostych cz cych punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomo ci gruntowej w terenie, jest 
opisany w protokole granicznym i  przedstawiony na szkicu granicznym,  który wchodzi w sk ad dokumentacji 
rozgraniczenia nieruchomo ci). 

1.4.5. Mapa  dla  celów  projektowania  -  opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000 lub 1:25000 zawieraj ce informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych, 
granice  ustalone  wg  stanu  prawnego,  uzbrojenie  terenu  oraz  rze   terenu.  

  Mapa ta, w zale no ci od skali i tre ci s y do:  
  -      opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,  
  -      uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
  -      opracowania projektu budowlanego,  
  -      opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
1.4.6. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o przestrzennym 

usytuowaniu dzia ek i budynków. Jest map  numeryczn , a jej edycj  stanowi  mapy obr bowe o kroju 
arkuszowym; mapa katastralna stanowi cz  sk adow  katastru nieruchomo ci. 

1.4.7. Mapa  numeryczna - zbiór danych  stanowi cych  numeryczn  reprezentacj  mapy graficznej,  dogodna do 
przetwarzania komputerowego. 

1.4.8. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj ce aktualne informacje o przestrzennym 
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i  budynków,  a tak e sieci 
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

1.4.9. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne po enie na powierzchni 
odniesienia zosta o okre lone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.10. Osnowa geodezyjna wysoko ciowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysoko  w stosunku do przyj tej 
powierzchni odniesienia zosta a okre lona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.11. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko ciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia 
elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obs ugi budowy i monta u urz dze  i konstrukcji.  

            Osnowa ta powinna s  do pomiarów  kontrolnych przemieszcze  i odkszta ce , a tak e w   miar  mo liwo ci do 
pomiarów powykonawczych. 
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1.4.12. Siec  uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urz dzenia: 
wodoci gowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a tak e podziemne 
budowle, takie jak: tunele, przej cia, parkingi, zbiorniki, itp.. 

1.4.13. Znak graniczny - znak z trwa ego materia u umieszczony w punkcie granicznym, a tak e trwa y element 
zagospodarowania terenu znajduj cy si  w tym punkcie. 

1.4.14. Punkt graniczny -  punkt okre laj cy przebieg granicy nieruchomo ci; pg. znajduj  si  na za amaniach linii 
granicznej. 

Pozosta e okre lenia podstawowe zawarte s  w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a tak e 
instrukcjach i wytycznych technicznych obowi zuj cych w geodezji i kartografii. 
 
2. MATERIA Y 

2.1.  Wymagania ogólne dotycz ce materia ów 
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Materia y stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spe nia  wymagania Polskich Norm 
oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odst pstwa nale y bezwzgl dnie  uzgodni  z Zamawiaj cym. 
 
2.2. Prace polowe 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si : 
• jako znaki naziemne - s upki betonowe, kamienne i inne, 
• jako znaki podziemne - p ytki betonowe z krzy em, rurki drenarskie, butelki, 
• jako znaki wysoko ciowe- g owice metalowe, 
• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane. 
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, u ywane jako materia y pomocnicze, powinny posiada  wymiary dostosowane 
do potrzeb. 
 
2.3. Prace kartograficzne 
Materia y u ywane do prac kartograficznych to: dyskietki, p yty CD, papier kre larski, kalki, folie, tusze itp. Papier kre larski, 
kalki, folie, tusze powinny posiada  wysokie parametry u ytkowe dotycz ce trwa ci i odporno ci na warunki zewn trzne. 
Materia y stosowane do sporz dzania opracowa  kartograficznych (map) musz  gwarantowa  sta , ci  w czasie, wysok  
dok adno  kartometryczn  przedstawionego na nim opracowania (materia  praktycznie niepodlegaj cy deformacjom i 
skurczom). Dyskietki i inne komputerowe no niki informacji powinny odpowiada  standardom informatycznym. 
 
3.  SPRZ T 

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu 
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takiego sprz tu, który pozwoli na osi gni cie wymaganych dok adno ci, 
zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 
 
3.2. Prace pomiarowe 
Do wykonywania prac pomiarowych nale y stosowa  sprz t i narz dzia okre lone w instrukcjach i wytycznych technicznych 
obowi zuj cych w geodezji i kartografii. Wszelkie urz dzenia pomiarowe powinny posiada  atesty i aktualne wiadectwa 
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy 
urz dze  podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrz dów takich jak ta my i ruletki. Sprz t powinien by     stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany. 
 
3.3. Sprz t do prac polowych 
Przy wykonywaniu prac polowych dotycz cych pomiaru powykonawczego nale y zastosowa  sprz t o dok adno ciach nie 
mniejszych od ni ej podanych: 
• instrumenty typu Total Station o dok adno ci pomiaru k tów 20cc oraz odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• nasadki dalmiercze o dok adno ci pomiaru odleg ci 10 mm ± 10 mm/km, 
• teodolity o dok adno ci pomiaru k tów 20cc, 
• niwelatory o dok adno ci pomiaru 5 mm/km. 
Wszelkie odst pstwa musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotycz ce transportu 
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materia ów 
Materia y i sprz t mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz 
poleceniami Zamawiaj cego (wszelkie polecenia i uzgodnienia mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawc  wymagaj  formy 
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za nast pstwa wynikaj ce z nieprawid owego wykonania prac. Przed 
przyst pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowi zany jest zg osi  prace do o rodka 
dokumentacji (je eli zgodnie z przepisami podlegaj  one zg oszeniu), a nast pnie po ich zako czeniu przekaza  materia y i 
informacje powsta e w wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i 
kartograficznymi powinna kierowa  i sprawowa  nad nimi bezpo redni nadzór i kontrol  wy cznie osoba posiadaj ca 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2.1. Zapoznanie si  z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowi zany jest zapozna  si  z zakresem opracowania i przeprowadzi  z Zamawiaj cym uzgodnienia 
dotycz ce ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
 
5.2.2. Zebranie niezb dnych materia ów i informacji 
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny by  poprzedzone uzyskaniem z 

rodka dokumentacji informacji o rodzaju, po eniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko ciowej) oraz 
mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, e w trakcie realizacji obiektu nie zosta a wykonana bie ca 
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nale y powiadomi  o tym Zamawiaj cego. 
 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materia ów 
Przy analizie zebranych materia ów nale y ze szczególn  uwag  ustali : 
• klasy i dok adno ci istniej cych osnów geodezyjnych oraz mo liwo ci wykorzystania ich do pomiarów powykonawczych, 
• rodzaje uk adów wspó rz dnych i poziomów odniesienia, 
• zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajduj cych si  w o rodku dokumentacji o wyniki pomiaru 

powykonawczego. 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Wywiad szczegó owy w terenie 
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by  poprzedzone wywiadem terenowym maj cym na celu: 
• ogólne rozeznanie w terenie, 
• odszukanie punktów istniej cej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacj  opisów 

topograficznych, 
• zbadanie wizur pomi dzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, 
• wst pne rozeznanie odno nie konieczno ci uzupe nienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy 

geodezyjnej. 
 
5.3.2. Prace pomiarowe 
W pierwszej kolejno ci nale y pomierzy  wznowion  lub za on  osnow , a nast pnie wykona  pomiary inwentaryzacyjne, 
zgodnie z instrukcj  G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe", mierz c wszystkie elementy tre ci mapy zasadniczej oraz 
tre  dodatkow  tj.: 
• granice ustalone wed ug stanu prawnego, 
• kilometra  dróg, 
• znaki drogowe, 
• punkty referencyjne, 
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• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzia em na trwale i nietrwale, 
• rowy (w pe nym zakresie), 
• przekroje poprzeczne co 20 - 50 m, 
• inne elementy wg wymaga  Zamawiaj cego. 
W zasadzie, przy wy ej wymienionych pomiarach stosuje si  technologie klasyczne (pomiary bezpo rednie). Przy wi kszych 
obiektach mog  by  stosowane tak e metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla tre ci ogólnogeograficznej, a klasyczne 
do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczaj cych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
 
5.4. Prace kameralne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 
Prace obliczeniowe nale y wykona  przy pomocy sprz tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tre ci na map  
zasadnicz  oraz katastraln  nale y wykona  przy pomocy ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiaj cego nale y 
uzupe ni  o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. 
 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentacj  geodezyjn  i kartograficzn  nale y skompletowa  zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 "Zasady kompletowania 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podzia em na: 
1) akta post powania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla Zamawiaj cego, 
3) dokumentacj  techniczn  przeznaczon  dla o rodka dokumentacji. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz form  dokumentów nale y uzgodni  z o rodkiem 
dokumentacji. Dokumentacj  t  nale y okaza  Zamawiaj cemu do wgl du. 
 
5.4.3. Sk ad dokumentacji dla Zamawiaj cego 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiaj cego stanowi jeden z dokumentów odbioru prac i powinna by  
skompletowana, zbroszurowana, b  oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytu owych, spisem zawarto ci oraz numeracj  stron.  
 
Dla Zamawiaj cego nale y skompletowa  nast puj ce materia y: 
1) sprawozdanie techniczne, 
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupe niony dodatkow  tre ci , o której mowa w punkcie 5.3.2., 
3) kopie wykazów wspó rz dnych punktów osnowy oraz wykazy wspó rz dne punktów granicznych w postaci dyskietki (p yty 

CD) i wydruku na papierze, 
4) kopie protoko ów przekazania znaków geodezyjnych pod ochron , 
5) kopie opisów topograficznych, 
6) kopie szkiców polowych, 
7) dyskietk  (p yt  CD) z map  numeryczn  oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 
8) inne materia y zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego okre lonymi w ST. 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pe nej, wewn trznej kontroli. 
Kontrola ta powinna by  tak zorganizowana, aby na bie co zapewnia a mo liwo ledzenia przebiegu prac, oceniania ich 
jako ci oraz usuwania nieprawid owo ci mog cych mie  wp yw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewn trznej ko cowej 
kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadaj ca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma 
obowi zek sporz dzi  protokó , który b dzie stanowi  jeden z dokumentów do odbioru prac. Je eli w wyniku tej kontroli 
Wykonawca stwierdzi, ze prace zosta y wykonane wadliwie i wymagaj  dodatkowych opracowa , prace te winien wykona  
we w asnym zakresie i na swój koszt. Niezale nie od kontroli prowadzonej przez Wykonawc , Zamawiaj cy mo e powo  
we w asnym zakresie Inspektora Nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar powinien okre la  faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno ci Zamawiaj cego. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Prace mog  by  odbierane (po przyj ciu dokumentów do o rodka dokumentacji) w ca ci. Odbioru dokonuje Zamawiaj cy. 
O gotowo ci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiaj cego na pi mie. Odbiór powinien by  przeprowadzony zgodnie 
z terminem ustalonym w umowie, licz c od daty otrzymania przez Zamawiaj cego zawiadomienia o gotowo ci do odbioru. 
 
8.2. Dokumenty do odbioru prac 
Dokumentami stanowi cymi podstaw  do odbioru prac s : 
• zawiadomienie przekazane przez Wykonawc  o zako czeniu prac, 
• zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiaj cego o terminie odbioru, 
• sprawozdanie z wykonania prac, 
• skompletowana dokumentacja dla Zamawiaj cego, 
• protokó  wewn trznej kontroli, 
• zestawienie zrealizowanych prac. 
 
8.3. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiaj cego rzeczywistego wykonania prac wynikaj cych z umowy w 
odniesieniu do ich jako ci, ilo ci i warto ci.  
Je li Zamawiaj cy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupe nie  lub poprawek, przerywa swe czynno ci, okre laj c 
kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest protokó  ko cowego odbioru prac. Zasady r kojmi, wynikaj ce z przepisów 
Kodeksu cywilnego przenosz  si  odpowiednio na opracowania geodezyjne obj te zamówieniem. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena obejmuje 
wykonanie wszystkich czynno ci wymienionych w specyfikacji. 
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  w kosztorysie 
ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym s  cenami obejmuj cymi wszystkie koszty wykonania 
danych prac oraz zysk i ryzyko.  
Cena jednostkowa: 
• wszystkie prace obj te wymaganiami SST, 
• koszt materia ów wraz z kosztami zakupów, 
• koszty transportu i sprz tu, 
• koszty po rednie (w tym m.in. koszty us ug o rodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwi zane 

z zabezpieczeniem bhp), 
• zysk, 
• podatki - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
• inne niezb dne czynno ci bezpo rednio zwi zane z pomiarem powykonawczym. 
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z pó niejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.). 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z pó niejszymi zmianami). 
5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowa  geodezyjno-kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 
133) 

6. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegó owych 
zasad i trybu zg aszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materia ów i informacji powsta ych w 
wyniku tych prac do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 33, poz. 195) 

7. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia 
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8. PN-N-0225l Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia. 
10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
11. PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12.  Instrukcje technicznego by ego G ównego Urz du Geodezji i Kartografii lub G ównego Geodety Kraju: 
a) 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
c) G-l Pozioma osnowa geodezyjna 
d) G-2 Wysoko ciowa osnowa geodezyjna 
e) G-3 Geodezyjna obs uga inwestycji 
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe 
g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej wykonanej wg tych  przepisów) 
i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniej cej mapy zasadniczej 

wykonanej wg tych przepisów) 
j) K-I Mapa zasadnicza. 
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
I) G-1.5 Szczegó owa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne 
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja. 
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M. 11. 07. 01. CIANKA SZCZELNA DO POZOSTAWIENIA W GRUNCIE 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania ogólne dotycz ce pogr enia cianek szczelnych przy realizacji zadania "Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 521 granica województwa – granica administracyjna m. Susz od km 25+448 do km 31+452". 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy Szczegó owa Specyfikacja Techniczna obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie cianki szczelnej 
wraz z rozparciem (z pozostawieniem w gruncie) oraz wykonanie oczepu elbetowego cianki. Przewiduje si  grodzice stalowe typu „U” 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i ST DM.00.0.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ce robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich 
wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera. 
 
2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów. 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Materia y do wykonania cianek szczelnych. 
2.2.1. Grodzice stalowe 
Grodzice typu „U” o szeroko ci fali h=29 cm powinny odpowiada  normom BS 4-1993, tolerancje wg EN 10034. 
Wymagania dotycz ce grodzic: 
- dopuszczalna odchy ka grubo ci cianki ±0,30 mm 
- odchy ka od prosto ci nie powinna przekracza  2 mm/1 m 
- d ugo  fali nie mo e by  mniejsza od 0,5 m 
- dopuszczalne skr cenie wzgl dem osi wzd nej 2° na 1 m i 15° na ca ej d ugo ci kszta townika 
- powierzchnia boczna powinna by  g adka bez usek, zawalcowa , p cherzy, naderwa  i rozwarstwie  
- powierzchnia czo owa powinna by  prostopad a do osi wzd nej kszta townika, bez rozwarstwie  na powierzchniach czo owych lub 
brzegach wzd nych 
Na danie Zamawiaj cego Wykonawca jest zobowi zany wystawi  dla ka dej partii atest zawieraj cy dodatkowo: 
- numer i dat  zamówienia 
- numer lub znak wytwórcy 
- numer wytopu lub umowny znak 
- mas  partii lub liczb  grodzic w partii 
- wyniki przeprowadzonych bada  
- stwierdzenie o zgodno ci wyrobu z wymaganiami normy 
- znak kontroli jako ci 
2.2. Materia y do wykonania oczepu elbetowego 
2.2.1. Szalowanie 
Szalunki systemowe lub z desek i sklejek. W miejscach gdzie jest to konieczne – metalowe formy kszta towe. czenie deskowa  za 
pomoc  z czy usuwalnych lub na zatrzaskach metalowych o sta ej lub zmiennej d ugo ci, nie posiadaj ce elementów pozostawiaj cych w 
powierzchni betonu otworów o rednicy wi kszej ni  25 mm. Nale y zastosowa rodek anty-przyczepny – aktywne chemicznie rodki 
zawieraj ce sk adniki wchodz ce w reakcj  z wolnym wapnem znajduj cym si  w betonie, powoduj ce wytwarzanie si  nierozpuszczalnych 
w wodzie substancji, zapobiegaj cych przywieraniu betonu do deskowania. Do demonta u deskowa  bezbarwny olej mineralny, nie 
zawieraj cy kerosenu, o lepko ci 100 do 110 s w skali Saybolta. 
2.2.2. Zbrojenie 
Zbrojenie nale y wykona  ze stali BST500S. Kszta t strzemion nale y dostosowa  do kszta tu cianki szczelnej. Nale y je przyspawa  do 
grodzic spoin  min. 4 mm. Elektrody spawalnicze powinny spe nia  warunki normy PN-84/B-03264. Drut do wi zania pr tów musi by  typu 
czarnego, o rednicy 1,6 mm mi kki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musz  odpowiada  celom jakim maj  s . Otulina zbrojenia 
wynosi 5 cm. 
2.2.3. Sk adniki mieszanki betonowej 
Oczep elbetowy wykona  z betonu C 25/30, stopie  wodoszczelno ci W-8, stopie  mrozoodporno ci F-200. Beton powinien odpowiada  
wymaganiom PN-B-06250. 
Cement portlandzki powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997. 
Cement hutniczy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701:1997. 
Sk adowanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08. 
Woda stosowana do betonów musi wymagania podane w normie PN-88/B-32250. Woda z wodoci gu nie wymaga bada . 
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2.2.4. Pow oki antykorozyjne oczepu 
Nale y zastosowa  pow ok  ochronn  do betonu na bazie ywicy metaakrylowej w kombinacji z zagruntowaniem impregnatem 
hydrofobowym na bazie silikonów. Minimalna grubo  pow oki g 290µm. Barwa pow oki jasnoszara, matowa. Powierzchnie odziemne 
zabezpieczy  przeciwwilgociowo 2 warstwami lepiku asfaltowego na zimno.  
 
3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Do wykonania robót nale y u  wibrom ota wysokiej cz stotliwo ci, o regulowanej amplitudzie drga , ze zmiennym mimo rodem, 
pozwalaj cy na prac  w mie cie, w zabudowaniach wra liwych na wibracj . Wykonawca zaproponuje sprz t ze szczególnym 
uwzgl dnieniem wp ywu na budynki. 
Mo e to by  np. wibrom ot wysokocz stotliwo ciowy PVE typu VM. 
Wibrom oty wysokocz stotliwo ciowe PVE typu VM posiadaj  nie tylko nastawn  cz stotliwo  (od 0 do 2300 obr/min), ale równie  
regulacj  wag mimo rodowych. Poprzez mo liwo  regulacji wag mimo rodowych oraz cz stotliwo ci uzyskuje si  mo liwo  ca kowitej 
kontroli nad parametrami pracy wibrom ota. 
Wibratory PVE z regulowanym momentem bezw adno ci funkcjonuj  nast puj co: 
- podczas startu wibrom ota: wagi mimo rodów s  zrównowa one (moment mimo rodowy = 0, amplituda = 0, pr dko  obrotowa ro nie od 
0 do 2300 obr/min); 
- po osi gni ciu 2300 obr/min (cz stotliwo  ta jest sprawdzona i okre lona jako przyjazna dla otoczenia w odniesieniu do zaburze  gruntu) 
nast puje p ynne wytworzenie okre lonego momentu mimo rodowego; 
- podczas zatrzymywania wibrom ota operacje te s  wykonywane w odwrotnej kolejno ci. 
W wibrom otach PVE regulacja wag mimo rodowych odbywa si  automatycznie dopiero po osi gni ciu przez wibrom ot cz stotliwo ci 2300 
obr/min. Dzi ki takiemu rozwi zaniu unika si  wyst powania przechodzenia przez tzw. zakresy „krytyczne”. 
Oprócz pe nej automatyzacji regulacji ustawie  parametrów pracy wibrom ota PVE oferuje równie  mo liwo wiadomej ingerencji w 
parametry amplitudy i ustawie  masy mimo rodowej, tzw. r czna regulacja za pomoc  pilota. 
Za pomoc  r cznej regulacji mas bezw adno ciowych oraz przy pe nym monitoringu parametrów pracy wibrom ota mo na r cznie ustali  
tak parametry mas mimo rodowych i wielko  amplitudy aby zak ócenia przekazywane do otoczenia zredukowa  do minimum. 
W momencie znalezienia optymalnych parametrów pracy jest mo liwe wykonanie zatrzymania wibrom ota bez obawy utracenia 
znalezionych parametrów. Po powtórnym w czeniu wibrom ota powróci on do wcze niej znalezionych optymalnych ustawie . 
Dzi ki mo liwo ci regulacji momentu bezw adno ci wibrator mo e w ka dej sytuacji utrzyma  cz stotliwo ci na poziomie 2300 obr/min. 
Wszystkie funkcje kontrolne PVE-VM s  proste oraz chronione przed nieprawid owym u yciem. 
3.2. Sprz t potrzebny do wykonania cianki szczelnej 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegó owy dobór sprz tu zapewniaj cy prawid owe wykonanie robót okre lonych w Dokumentacji 
Technicznej i Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie z za on  technologi . W przypadku uszkodzenia Wykonawca 

dzie odpowiedzialny i pokryje koszty. 
Do wykonania robót oraz transportu materia ów mo liwe jest wykorzystanie sprz tu b cego na wyposa eniu Wykonawcy i 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru pod wzgl dem mo liwo ci wykonania, uzyskania wymaganej jako ci i bezpiecze stwa robót. 
3.3. Sprz t potrzebny do wykonania oczepu betonowego 
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowa  pozostawia si  do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne warunki dotycz ce transportu podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport i sk adowanie materia ów 
4.2.1. Grodzice stalowe 
Grodzice i ich po czenia powinny by  ochraniane w sposób zapobiegaj cy wyst pieniu odkszta ce  trwa ych. Elementy nale y sk adowa  
w stosach na wyrównanym, odwodnionym i no nym grubcie przy zastosowaniu podk adek u onych w p aszczy nie poziomej w odst pach 
2 do 3 m, starannie podbitych gruntem. Mi dzy warstwami grodzic nale y stosowa  takie same podk adki w odst pach 2 do 3m, o 
wysoko ci uzale nionej od rodzaju uchwytów do podnoszenia. Grodzice o ró nych profilach powinny by  uk adane w osobnych stosach. 
Przybli ony wymiar stosów: szeroko  2 do 2,5 m, wysoko  1,5 do 2 m. Ost p mi dzy stosami – co najmniej 3,0 m (mo liwo  przejazdu 
mi dzy nimi). 
Warunki podparcia w czasie transportu nie mog  by  gorsze ni  w miejscu sk adowania. Grodzice dostarcza si  w paczkach zwi zanych 
drutem lub ta  stalow  co najmniej w dwóch miejscach na d ugo ci. Grodzice przewozi si  dowolnymi rodkami transportu, spe niaj cymi 
warunki adowno ci oraz mo liwo ci transportu dla materia ów o znacznej d ugo ci. Nie nale y dopuszcza  do uderzania brusów o siebie 
oraz o inne przedmioty. Sposób uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpiecza  go przed zginaniem. 
4.2.2. Kszta towniki i czniki 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by adowane na rodki transportu w ten sposób, aby mog y by  transportowane bez powstania 
nadmiernych napr , deformacji lub uszkodze . 
Drobne elementy takie, jak blachy nak adkowe czy blachy stanowi ce po czenia, musz  by  oznaczone jednakowo. Elementy 
drobnowymiarowe takie, jak ruby, podk adki, nakr tki czy drobne blachy, powinny by  przewo one w zamkni tych pojemnikach. Sposób 
mocowania elementów musi wykluczy  mo liwo  przemieszczenia, przewrócenia lub zsuni cia si  ich w czasie transportu. 
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4.2.3. Mieszanka betonowa 
Beton powinien by  dostarczony i wbudowany, przetransportowany przy u yciu samochodów – betoniarek, w czasie okre lonym przez 
wytwórc  betonu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy warunki w jakich b dzie wykonywana cianka szczelna. W projekcie tym winny by  
zawarte rysunki robocze cianki oraz elementów rozparcia..   
5.2. Przygotowanie robót 
Wytyczenie ciany powinno by  wykonane na podstawie osnowy geodezyjnej za onej po obu stronach rzeki, na trasie cianki. Na placu 
budowy powinien by  równie  za ony co najmniej jeden reper roboczy. Wytyczon  o  nale y utrwali  w terenie za pomoc aw 
sznurowych, ustawionych na przeciwleg ych brzegach. 
5.3. czenie grodzic 
Grodzice do wbijania nale y czy  w pary. Zamki grodzic powinny by  dok adnie oczyszczone i posmarowane smarem. Brusy cian zaleca 
si  spawa  w linii zamka spoin  przerywan  o d ugo ci 25 cm i odst pach w wietle od 1,0 do 2,0 m, przy czym ko cowe odcinki spoiny 
powinny wynosi  po 100 cm. Spawanie nale y wykona  w sposób wykluczaj cy powstawanie odkszta ce  grodzic. Sztukowanie elementów 
jest dopuszczalne spawami czo owymi tak rozmieszczonymi, aby spawy s siednich grodzic by y przesuni te w stosunku do siebie co 
najmniej o dwie szeroko ci. Dro no  zamków oraz ich wzajemn  przydatno  nale y sprawdzi  przed ustawieniem cianki na miejscu 
przeznaczenia. 
5.4. Wyloty kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przedstawi sposób wyj cia wylotu kanalizacji deszczowej przez cianki szczelne. Wylot powinien by  zabezpieczony przed 
podmyciem. Cen  wykonania wylotu i opracowania nale y uj  w cenie jednostkowej cianki szczelnej. 
5.5. Wbijanie cianki szczelnej 
Wbijanie cianki szczelnej nale y prowadzi  z pontonu (z wody) lub z l du. Ponton powinien mie  odpowiednie atesty i dopuszczenie do 

ywania na wodach ródl dowych. 
Elementy kieruj ce, s ce do umocowania kleszczy, powinny by  wykonane w postaci pali o rednicy 20 do 28 cm (lub przystosowanych 
elementów stalowych) wbitych w grunt po obu stronach ciany, w odst pach nie mniejszych ni  2 m. Kleszcze zak ada  w jednym poziomie. 
Kleszcze za one na pale kieruj ce powinny by ci gni te rubami i rozparte podk adkami. Elementy powinny by  ustawione dok adnie 
pionowo, a zamki powinny tworzy  linie pokrywaj  si  z osi ciany. 
Elementy powinny by  wbijane na ca ej d ugo ci stopniowo, w kilku nawrotach. W celu zabezpieczenia zamków przed zape nieniem 
gruntem nale y stosowa  na dolnym ko cu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. W przypadku napotkania przeszkód (np. pnie, 
kamienie itp.) nale y zastosowa rodki dla ich pokonania lub uzgodni  z Inspektorem Nadzoru. 
Uwaga: Przed przyst pieniem do pogr ania cianek szczelnych nale y wykona  próbne przekopy, aby dok adnie zlokalizowa  
przebieg instalacji i innych przeszkód uniemo liwiaj cych ich wbicie. 
5.6. Dokumentacja wykonania robót 
Dzienny raport wbijania grodzic stanowi podstaw  do prowadzenia Ksi ki Obmiarów i powinien zawiera : 
- dat  wykonania 
- odcinek ciany 
- odchylenia, deformacje, uci cia 
- po enie ko cowe dolnej kraw dzi elementu 
- napotkane przeszkody (rodzaj, g boko , sposób przej cia lub wstrzymanie wbijania). 
5.7. Malowanie cianki szczelnej. 
Przed przyst pieniem do malowania cianki szczelnej  nale y wykona  gruntowanie jej powierzchni wraz z naniesiem podk adu. Do 
malowania nale y stosowa  farby typu antykorozyjnego, które daj  min. 6 letni  gwarancj  ochrony przed wp ywem warunków 
atmosferycznych i korozyjnych. Malowanie wykona  dwukrotnie. Kolor farby ustali  z In ynierem Kontraktu w porozumieniem z Inwestorem. 
5.8. Wykonanie deskowa  dla oczepu. 
Przy wykonaniu i kontroli oraz odbiorach deskowania nale y korzysta  z PN-B-06251. 
Do tego celu stosowa  drewno o klasie nie ni szej od K33 pozbawionego wad w postaci s ków, o grubo ci nie mniejszej od 25 mm (3/4"), 

czone  równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem (np. za pomoc  ta my metalowej).  
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na styki naro ne sposobu deskowania ze cian , stosuj c listwy fazuj ce przekrój elementu betonowego. 
5.9. Monta  zbrojenia 
Dla zachowania w ciwej grubo ci otulin nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami betonowymi lub z tworzywa 
sztucznego o grubo ci odpowiadaj cej grubo ci otulenia. Zbrojenie nale y wi za  drutem mi kkim. 
5.10. Roboty betoniarskie 
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z obowi zuj  norm . Beton w szalunkach powinien by  zag szczany przy u yciu 
wibratorów wg bnych. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola prawid owo ci wykonania cianki szczelnej. 
Kontrola elementów cian obejmuje kontrole obróbki i czenia grodzic oraz ich sk adowanie i transport. 
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Przed przyst pieniem do wykonywania pogr ania cianki nale y sprawdzi : 
- poprawno  wytyczenia osi cianki, 
- zgodno  rz dnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej, 
- sprawdzi  materia y wg pkt. 2. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu winny podlega  nast puj ce zagadnienia: 
- transport pod wzgl dem zabezpieczenia elementów przed uszkodzeniem, 
- zgodno  wykonania robót z Dokumentacj  Projektow , 
- dok adno  spionowania cian, 
- roboty pomiarowe, 
- pomiar po enia grodzic w czasie wbijania, odchylenia w p aszczy nie i p aszczyzny ciany, odchylenie osi po wbiciu i rz dnych górnej 
kraw dzi ciany, 
- przygotowanie terenu, 
- g boko  pogr enia cianki, 
- sprawdzenie ewentualnych uszkodze cianki. 
Dopuszczalne odchy ki: 
- wychylenie osi ciany w planie: ±5 cm, 
- rz dna górnej kraw dzi ciany: ±5 cm, 
- rz dna dolnej kraw dzi ciany: ±10 cm, 
Zwi kszone o ±2 cm na ka dy metr wbicia powy ej 5 m. 
Konieczno  stosowania rodków naprawy le wbitych cian musi by  stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz 
ewentualne metody naprawy cinki szczelnej. Protokó  kontroli powinien zawiera  ocen  zgodno ci Dokumentacj  Projektow  w oparciu o 
projekt, dziennik budowy oraz niniejsz  ST i obowi zuj ce normy. 
6.3. Kontrola deskowania 
Ka de deskowanie powinno podlega  odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by : 
- klasa drewna i jego wady, 
- szczelno  deskowa  w p aszczyznach i naro ach wkl ych, 
- poziom górnej kraw dzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz 
porównanie z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki: 
a) rozstaw eber:   0,5 % lecz nie wi cej ni  o 2 cm, 
b) odchylenie deskowa  od prostoliniowo ci lub od p aszczyzny o  0,1 %,.  
c) ró nice w grubo ci desek :  0,2 cm, 
d) odchylenie cian od pionu o :  0,2 % lecz nie wi cej ni  0,5 cm, 
e) miejscowe wyburzenie powierzchni o:   0,2 cm na odcinku 3 m, 
f) odchy ki wymiarów wewn trznych deskowania (przekrojów betonowych): 
- 0,2 % wysoko ci lecz nie wi cej ni  - 0,5 cm, 
+0,5 % wysoko ci lecz nie wi cej ni  +2 cm, 
-0,2 % grubo ci (szeroko ci) lecz nie wi cej ni  -0,2 cm, 
+0,5 % grubo ci (szeroko ci lecz nie wi cej ni  - 0,5 cm. 
6.4. Kontrola robót betonowych 
Sprawdzeniu podlegaj : 
- wymiary i lokalizacja oczepu 
- klasa betonu  
- górna rz dna oczepu 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest 1m2 pogr onej cianki oraz 1mb oczepu elbetowego. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z 
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez In yniera i sprawdzonych po wykonaniu cianki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Na podstawie wyników bada  wg pkt.6 nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót: odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wg SST 
- D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, odbiór cz ciowy wg SST - D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Je eli wszystkie badania przewidziane w pkt.6 da y wynik dodatni roboty te nale y uzna  za zgodne z wymaganiami normy oraz niniejszej 
ST. W przypadku gdy cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami norm oraz 
Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru, 
o ile In ynier nie uzna, e niezgodno  ta nie rzutuje na prawid owo  prowadzenia dalszych robót lub na warunki p atno ci. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

atno  za 1 m2 cianki szczelnej obejmuje mi dzy innymi: 
- oznakowanie robót, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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- projekt technologii cianki, 
- zakup i transport cianki na budow  i transport sprz tu , 
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, 
- wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie „kleszczy”, 
- pomalowanie cianki , 
- ustawienie i pogr enie cianki wraz z przestawieniem urz dze  do wbijania, 
- rozparcie cianki szczelnej, 
- koszt pokonywania trudno ci przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie, 
- obci cie cianki szczelnej, 
- usuni cie pozosta ci materia ów stanowi cych w asno  Wykonawcy, 
- uporz dkowanie terenu po zako czeniu prac zwi zanych z wykonywaniem cianek szczelnych. 
 
Cena wykonania 1 mb oczepu elbetowego obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- projekt technologiczny oczepu, 
- zakup i transport materia ów na budow  i transport sprz tu, 
- przygotowanie deskowania i niezb dnych rusztowa , 
- u enie oraz wi zanie zbrojenia, 
- wykonanie mieszanki betonowej 
- uk adanie i zag szczanie mieszanki betonowej, 
- piel gnacja betonu, 
- usuni cie pozosta ci materia ów stanowi cych w asno  Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1 Normy 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
3. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
Wymagania i badania. 
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
5. PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych 
6. PN-86/H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
7. PN-79/H-93404/00 Kszta towniki stalowe walcowane na gor co okre lonego zastosowania. Wymagania ogólne 
8. PN-85/M-82101 ruby z bem sze ciok tnym 
9. PN-78/M-82005 Podk adki okr e zgrubne 
10. PN-86/M-82144 Nakr tki sze ciok tne 
11. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe 
12. PN-88/B-06250 Beton zwyk y 
13. PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  
14. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne  
15. PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  
16. PN-90/B-30010 - Cement portlandzki  
17. PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pr ty g adkie  
18. PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pr ty ebrowane  
19. PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. „Wytyczne wykonania robót budowlano-monta owych w zakresie obni onych temperatur” 
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988r. 
2. „Warunki techniczne wykonania cianek szczelnych”, zeszyt I-25, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa. 
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1. Jak zaplanować działania informacyjne i promocyjne na etapie 
przygotowywania wniosku? 

Podstawy prawne określające zakres działań informacyjnych i promocyjnych 

 

Podstawowe załoŜenia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych określono 
w artykułach 60 oraz 69 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1260/1999 (Dz. U. UE L Nr 210, str. 25 z późn. zm.). Artykuł 60 lit. j nakłada obowiązki w 
zakresie informacji i promocji na Instytucję Zarządzającą (IZ), natomiast Artykuł 69 określa 
podstawowe załoŜenia prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla wnioskodawców 
Funduszy Europejskich. 
 
Obowiązki Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii 
publicznej wynikają z artykułów 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 
2006 r. oraz Rozporządzenia  Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r., jak równieŜ 
obowiązków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie, 
wynikających z faktu dofinansowania projektów ze środków funduszy strukturalnych (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny) bądź z Funduszu Spójności. W myśl 
tych przepisów Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy 
otrzymanej z Funduszy Europejskich poprzez wykorzystanie określonych narzędzi i kanałów 
informacyjno-promocyjnych. 
 
Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie 
kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólny rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. 
UE L 214 z 9.8.2008) oraz Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 
(Dz. Urz. EU C 54 z 4.3.2006), wydatki poniesione m.in. na informację i promocję w 
projektach objętych pomocą publiczną są niekwalifikowalne. 
 
Od dnia 13 maja 2010 r. koszty promocji projektu zaplanowane we wniosku o dofinansowanie nie 
mogą przekroczyć 2% wartości projektu brutto, z zastrzeŜeniem, Ŝe ta kwota nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 100 000 złotych brutto. Ponadto w ramach przewidzianych na promocję kosztów 
obowiązuje zasada, iŜ koszt gadŜetów promocyjnych i organizacji konferencji nie moŜe przekroczyć 
10% (oddzielnie na kaŜdą z wymienionych kategorii wydatków) całości środków zarezerwowanych 
na promocję danego projektu.  
 

Ogólne zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 

 
Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących informacji i promocji w momencie 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu lub podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu.  
 
Beneficjent zobowiązuje się do: 

– informowania społeczeństwa o dofinansowaniu realizacji projektu przez Unię 
Europejską zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 oraz 
wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 

– wypełniania obowiązków informacji i promocji w zakresie określonym we wniosku 
o dofinansowanie, 
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–  zamieszczenia, w miarę moŜliwości, we wszystkich dokumentach i materiałach, które 
przygotowuje w związku z realizacją projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dofinansowaniu projektu oraz 
oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu, a takŜe urządzeń, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, logo Unii Europejskiej 
z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
herbu i loga województwa warmińsko-mazurskiego oraz logo Narodowej Strategii 
Spójności z odniesieniem do programu regionalnego (omówienie tych znaków 
znajduje się w dalszej części opracowania).  

Po podpisaniu umowy Beneficjenci mają obowiązek oznakowania odpowiednimi znakami i 
informacjami nt. udziału Unii Europejskiej w dofinansowaniu projektu całej dotychczasowej 
dokumentacji dotyczącej projektu, nawet tej sprzed podpisania umowy. Obowiązek zostanie 
spełniony jeśli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie się na wszelkich dokumentach i na 
grzbietach segregatorów z dokumentami.  
 
Zdarza się, Ŝe zanim umowa o dofinansowanie zostanie podpisana, Beneficjent, np. podczas 
prowadzenia kampanii promującej projekt, chciałby posłuŜyć się logo NSS lub programów w jej 
ramach. Nie moŜe jednak tego robić, poniewaŜ nie ma pewności, Ŝe projekt zostanie dofinansowany, 
a celem komunikacji wizualnej NSS jest promocja Funduszy Europejskich. 

 

 

W przypadku, gdy beneficjentem jest konsorcjum, kaŜdy z jego członków powinien spełniać 
obowiązki promocyjne, np. kaŜdy z członków konsorcjum powinien oznaczać odpowiednio materiały, 
jakie wytwarza w związku z projektem. Natomiast poszczególne działania związane z informacją i 
promocją projektu, np. postawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych, powinny zostać 
podzielone przez członków konsorcjum między siebie, tak jak dzielone są inne zadania.  Zakres i 
liczba działań promocyjnych nie zaleŜy od liczby podmiotów będących beneficjentem a od projektu. 

 

Beneficjentom programu regionalnego, którzy realizują projekty infrastrukturalne lub budowlane, 
zaleca się powiadamianie IZ RPO WiM, z 14-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą tradycyjnej 
poczty, jak i elektronicznej o inauguracji projektu1. Informacje te naleŜy przesyłać na adres 
Sekretariatu Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego – Biuro Promocji 
i Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. 
Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn, e-mail: prr@warmia.mazury.pl). 
 
WaŜniejsze wydarzenia związane z realizacją projektu, powinny zostać podane do wiadomości 
moŜliwe jak najszerszemu kręgowi odbiorców. Zaleca się sporządzanie dokumentacji fotograficznej 
lub filmowej z kaŜdego ukończonego etapu realizacji projektu2. Dokumentację dotyczącą działań 
informacyjnych i promocyjnych podjętych w ramach promocji projektu, zgodnie z treścią umowy 
o dofinansowanie, naleŜy przechowywać do dnia 31 grudnia 2020 r. Dodatkowych informacji 
dotyczących wymagań odnośnie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach           
RPO WiM udziela Biuro Promocji i Informacji w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 83, 
10-950 Olsztyn, tel. (089) 521-96-74/12/13, e-mail: promocjaprr@warmia.mazury.pl. 
 

                                                
1 Pod pojęciem inauguracji projektu naleŜy rozumieć rozpoczęcie funkcjonowania projektu, który został 

dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WiM. 
2 Dobrą praktyką będzie tworzenie dokumentacji z realizacji projektu dla celów promocji Funduszy Europejskich, 

ale moŜe ona równieŜ stanowić uzupełnienie dokumentacji technicznej w momencie kontroli na miejscu 
inwestycji przez IZ RPO WiM. 

 
Uwaga. NaleŜy nadmienić, iŜ obowiązek informowania o dofinansowaniu projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczy wszystkich projektów 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013 (RPO WiM), niezaleŜnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów 
konkursowych i indywidualnych. 
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2. W jaki sposób w praktyce promować i informować 
o projekcie?  
 

Zaplanowane przez Beneficjenta działania dotyczące informacji i promocji w ramach projektu będą 
realizowane na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie projektu, na mocy której przyznane 
będzie Beneficjentowi dofinansowanie ze środków RPO WiM. Kwestią podstawową, która musi 
znaleźć zastosowanie w praktyce jest jednolita identyfikacja wizualna Funduszy Europejskich (FE). 
W przypadku RPO WiM komponentem FE jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego 
finansowany jest Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

 

Jakie są wymagania dotyczące znaków graficznych? 

 

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne tworzone w celu komunikowania wsparcia 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla realizowanego w ramach RPO WiM projektu 
zawierają zestaw znaków graficznych3: 

– Znak Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz logotyp: Program 
Regionalny. Narodowa Strategia Spójności; 

– Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

– Herb województwa warmińsko-mazurskiego; 

– Logo Warmii i Mazur 

 

Konfiguracja zestawu znaków oraz przykłady zastosowania zostały przedstawione w podrozdziale 3.7 
niniejszego opracowania. 

 

Wymagania w odniesieniu do emblematu Unii Europejskiej 

 

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazd tworzy krąg, reprezentujący unię narodów 
Europy. Liczba gwiazdek jest stała, poniewaŜ nie odnosi się ona do liczby państw członkowskich ale 
do symboliki liczby dwanaście, która oznacza doskonałość i jedność. 

 

Opis heraldyczny: emblemat Unii Europejskiej 

Na błękitnym tle, krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, nie dotykających się ramionami. 

 

Opis Geometryczny 

 
 

                                                
3 Zob. Załącznik nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii 

Spójności na lata 2007-2013: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 
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Emblemat ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, której szerokość stanowi półtorej długości 
wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach tworzy niewidzialny 
okrąg, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych prostokąta. Promień okręgu wynosi 
jedną trzecią wysokości flagi. KaŜda z gwiazd posiada pięć ramion połoŜonych na obwodzie 
niewidzialnego okręgu. Promień okręgu równy jest jednej osiemnastej długości wysokości flagi. 
Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – co oznacza, Ŝe jedno ramię skierowane jest 
pionowo do góry, a dwa leŜą na poziomej linii, prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy 
rozmieszczone są na okręgu tak, jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna. 

 

Przepisowe kolory: 

Emblemat jest w następujących kolorach: 

1. NIEBIESKI ODBITY PANTONE (PANTONE REFLEX BLUE) jest kolorem powierzchni prostokąta; 

2. śÓŁTY PANTONE (PANTONE YELLOW) jest kolorem gwiazd. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http:// Europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

W przypadku stosowania druku czterokolorowego (CMYK), oba standardowe kolory odtwarza się 
w drodze procesu czterobarwnego. I tak PANTONE YELLOW uzyskuje się dzięki uŜyciu koloru 100% 
„Process Yellow” a PANTONE REFLEX BLUE uzyskuje się przez zmieszanie kolorów 100% „Process 
Cyan” i 80% „Process Magenta”. 

 

Kolory w Internecie: 

W palecie kolorów komputerowych PANTONE REFLEX BLUE odpowiada kolorowi RGB:0/51/153             
(w systemie szesnastkowym - hexadecimal: 003399) a PANATONE YELLOW odpowiada kolorowi 
RGB:255/204/0 (w systemie szesnastkowym – hexadecimal: FFCC00). 

 

Reprodukcja jednobarwna: 

W przypadku uŜycia czarnego koloru prostokąt powinien posiadać czarną obwódkę, natomiast 
gwiazdy powinny być czarne na białym tle.  

 

 
W przypadku uŜycia niebieskiego koloru (REFLEX BLUE), tło powinno być wydrukowane w 100% 
nasyceniu tym kolorem, z pozostawionymi na tym tle białymi gwiazdami. 
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Reprodukcja na kolorowym tle: 

Zaleca się unikanie umieszczania emblematu UE na kolorowym tle. JeŜeli nie moŜna uniknąć 
wykonywania reprodukcji na kolorowym tle, naleŜy najpierw umieścić wokół prostokąta białą 
obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości tego prostokąta. 

 

 
 

Informacje i wymogi w odniesieniu do emblematu Unii Europejskiej zostały zaczerpnięte 
z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828 z dnia 8 grudnia 2006 r. 

 
 

UWAGA. Nie jest dopuszczalne stosowanie wersji negatywowej flagi Unii 
Europejskiej. Wersją dopuszczalną dla technik nie pozwalających na zastosowanie 
koloru jest reprodukcja jednobarwna (patrz wyŜej). 

 

 

Wymagania w odniesieniu do logo Narodowej Strategii Spójności 

 

Opis symboliczny: znak Narodowej Strategii Spójności 

Znak graficzny NSS jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. Symbolika gwiazd 
nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd, jak równieŜ niebieski kolor tła. 
Nawiązuje równieŜ do symboliki flagi Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd. Znak w sposób 
symboliczny komunikuje o przepływie Funduszy Europejskich. Kierunek zachód – wschód został 
uzyskany poprzez nadanie dynamiki gwiazdom. Cała forma znaku graficznego tworzy złudzenie 
przestrzeni dzięki następującym zabiegom graficznym: 

� nadanie efektu trójwymiarowości poszczególnym gwiazdom, 

� wprowadzenie cienia rzuconego, 

� nadanie perspektywy prostokątnemu tłu, 

� „schowanie” fragmentu czerwonej gwiazdy w obrębie prawego boku trapezu oraz 
wprowadzenie na jej powierzchni cienia rzucanego przez trapez. 

 

Niebieskie tło symbolizuje okno z widokiem na niebo, tworzy kadr przestrzeni, świata,  
w który lecą, wchodzą połączone gwiazdy. Połączenie gwiazd oraz ich symbolika poprzez kolor 
mówią nam o wspólnocie UE, jej trwałości i sile. Charakter graficzny gwiazd nasuwa skojarzenia 
z postaciami ludzi, wprowadzając tym samym w symbolikę aspekt ludzki. Mówi o zjawisku synergii, 
czyli kooperacji (współpracy) róŜnych czynników, której efekt jest większy niŜ suma ich oddzielnego 
działania. 

Znak graficzny Narodowej Strategii Spójności. 

 
Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 
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Opis heraldyczny: znak Narodowej Strategii Spójności 

Na niebieskim tle trzy pięcioramienne gwiazdy dotykające się ramionami. U góry gwiazda  
w kolorze białym, u dołu z lewej strony gwiazda w kolorze Ŝółtym, u dołu z prawej strony gwiazda 
w kolorze czerwonym. Górne i dolne lewe ramiona gwiazdy Ŝółtej wykraczają poza niebieskie tło. 
Górne i dolne prawe ramiona gwiazdy czerwonej są niewidoczne. 

 

Wizualizacja znaku marki 

Forma podstawowa i uzupełniająca znaku marki jest zbudowana z zestawienia znaku graficznego 
z logotypem w ściśle określonych proporcjach. MoŜliwe jest, w sytuacjach wyjątkowych, stosowanie 
znaku graficznego bez logotypu. Forma podstawowa znaku NSS dla programu regionalnego 
przedstawia się następująco (po prawej została przedstawiona forma znaku w wersji 
angielskojęzycznej dla projektów realizowanych za granicą). 

 

  

Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 

Forma uzupełniająca znaku NSS dla programu regionalnego (po prawej została przedstawiona forma 
znaku w wersji angielskojęzycznej dla projektów realizowanych za granicą). 

 

 

 

Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 

Kolorystyka znaku 

Kolorystyka jest istotnym czynnikiem kształtującym toŜsamość i sposób postrzegania marki. Kolory 
znaku oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliŜone  
do kolorów określonych w CMYK, niezaleŜnie od techniki reprodukcji. Parametry poszczególnych 
elementów sygnetu zostały określone w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii 
Spójności dostępnej na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Wytyczne 
Instytucji Zarządzającej ->Znaki i logotypy). 

 

Warianty kolorystyczne znaku 

Warianty kolorystyczne znaku mają zastosowanie w tych obszarach komunikacji, gdzie 
wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemoŜliwe ze względów technologicznych  
(na przykład tłoczenie, grawerunek itp.). PoniŜej przedstawiono warianty znaku w odcieniach 
szarości oraz warianty achromatyczne. 
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Znak NSS w odcieniach szarości. 

 
Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 

Wariant achromatyczny znaku NSS – czarny, pozytyw. 

 
Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 

Wariant achromatyczny znaku NSS – czarny, negatyw. 

 

 
 

Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. 

System identyfikacji wizualnej dopuszcza stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych – 
monochromatycznych, ale tylko w obrębie kolorystyki przedstawionej w Księdze Identyfikacji 
Wizualnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania znaku zawarto w Księdze Identyfikacji 
Wizualnej Narodowej Strategii Spójności dostępnej na stronie internetowej 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx oraz na stronie poświęconej RPO 
WiM www.rpo.warmia.mazury.pl (Zakładka Wytyczne Instytucji Zarządzającej ->Znaki i logotypy). 

Na powyŜszych stronach dostępne jest równieŜ do pobrania logo Narodowej Strategii Spójności. 

 

Wymagania w odniesieniu do herbu województwa warmińsko-mazurskiego i logo Warmii i 
Mazur 

 

Herb województwa warmińsko-mazurskiego. 

Wzór herbu województwa warmińsko-mazurskiego został określony na mocy uchwały  
nr XXXIX/561/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2002 r. 
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w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci oraz odznaki radnego województwa warmińsko-
mazurskiego. Zgodnie z tą uchwałą herb województwa tworzy tarcza trójdzielna o polach barwy 
czerwonej, dwudzielna w pas i trójdzielna w słup w dolnej części. W polu pierwszym umieszczony 
jest orzeł biały w koronie ze złotym dziobem, takąŜ przepaską na skrzydłach i złotymi szponami. 
W polu drugim baranek boŜy srebrny (biały) ze złotą aureolą z czerwonym krzyŜem wewnątrz, 
krwawiący do złotego kielicha, podtrzymujący przednią nogą chorągiew srebrną (białą) z czerwonym 
krzyŜem, osadzoną na złotym drzewcu zwieńczonym złotym krzyŜem. W polu trzecim czarny orzeł ze 
złotym dziobem, złotą przepaską na skrzydłach i złotymi szponami, ze złotą koroną na szyi, 
przepasany na piersi złotą literą S. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik do uchwały. 

 

   

 

Źródło: http://www.rpo.warmia.mazury.p/ 

Kolory 

Pantone CMYK 

Czerwień C:0,0 M:94,0 Y:100,0 K:0,0 (Pantone 1795C) Czerwony M:100% Y:100% 

Złoto C:0,0 M:8,5 Y:94,0 K:0,0 (Pantone 109C) Złoto M:15% Y: 100% 

Czerń C:0,0 M:0,0 Y:0,0 K:100,0 (Pantone OOOZ-C) Czarny K:100% 

 

Logo Warmii i Mazur 

Wzór logo Warmii i Mazur został określony decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
w dniu 15 kwietnia 2003 r. Znak jest prawnie chroniony – w dniu 29 marca 2007 r. Urząd Patentowy 
wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego nr 190790. W myśl decyzji Zarządu logo województwa 
jest znak słowno-graficzny, barwny. Grafika stanowi w podstawie zielona falista linia zwęŜająca się 
od prawej do lewej strony, nad którą po lewej stronie znajduje się niebieski Ŝagiel, którego dół 
z lewej strony jest rozerwany wzdłuŜ dwóch falistych linii. Po prawej stronie Ŝagla umieszczone jest 
Ŝółte słoneczko. Pod zieloną falą jest czarny napis WARMIA MAZURY, pisany czcionka duŜą autorską.  

 

 
 

Źródło: http://www.rpo.warmia.mazury.p/ 
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Kolory 

śółty – Pantone 108 CO MO Y 100 KO 

Niebieski – Pantone 640 C100 M60 YO KO 

Zielony – Pantone 355 C100 M40 Y100 KO 

Szary – Pantone 430 CO MO YO K96 

 

Wszystkie logotypy mające zastosowanie w informacji i promocji projektu dofinansowanego 
w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 są dostępne pod adresem internetowym 
www.rpo.warmia.mazury.pl/ (Zakładka Wytyczne Instytucji Zarządzającej ->Znaki i logotypy). 

 

 
3. Wytyczne w sprawie obowiązkowych działań informacyjnych 
i promocyjnych 

 

3.1 Tablica informacyjna 

Obowiązki Beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii 
publicznej wynikają z artykułów 8-9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz 
Rozporządzenia  Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. Zakładają one, Ŝe 
Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej 
z funduszy. Artykuł 8, podpunkt 3 Rozporządzenia KE zakłada, Ŝe Beneficjent, w trakcie realizacji 
operacji, umieszcza tablicę informacyjną w kaŜdym miejscu realizacji operacji spełniającej 
następujące warunki: 

a) całkowity wkład publiczny do operacji (dofinansowanie)4 przekracza 500 000 EUR; 

b) operacja dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych. 

 

PowyŜsze wymagania zostały rozszerzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.  

 

Wymagania Instytucji Zarządzającej RPO WiM 

Beneficjenci mają obowiązek ustawiania tablicy informacyjnej dla projektów dotyczących robót 
infrastrukturalnych lub budowlanych.  

 

Tablica informacyjna zawiera, co najmniej, następujące informacje: 

– znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa 
Strategia Spójności; 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego;  

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków; 

– Napis „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013”;5 

                                                
4 Całkowity wkład publiczny tj. suma wkładu wspólnotowego (EFRR) oraz krajowego wkładu publicznego. JeŜeli 

beneficjentem jest instytucja budŜetowa wkładem publicznym do projektu jest suma dofinansowania z UE i 
budŜetu państwa czy województwa. 

5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. mówi, Ŝe obowiązkowym elementem 
tablic: informacyjnej i pamiątkowej jest rodzaj projektu. Rodzaj projektu zwykle jest określony w jego tytule 
(np. przebudowa, modernizacja itp.), nie ma więc potrzeby zamieszczania dodatkowej informacji na ten 
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– w przypadku projektów współfinansowanych takŜe z budŜetu państwa lub budŜetu 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, do powyŜszego napisu naleŜy 
dodać odpowiednio: „oraz z budŜetu państwa’’ lub „oraz z budŜetu samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego’’; 

– tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a takŜe nazwę Beneficjenta (UWAGA: wartość 
całkowitą projektu, która zostanie umieszczona na tablicy naleŜy ustalać na 
podstawie rzeczywistych wydatków, które zostały ujęte w umowie/aneksie do 
umowy6); 

– hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty;  

 

Elementem niedopuszczalnym na tablicy jest logo wykonawcy prywatnego jeśli nie jest on 
beneficjentem. 

 

ZałoŜenia i Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WiM 

Na podstawie zapisów rozporządzeń unijnych oraz załoŜeń IZ RPO WiM ustalono poniŜsze wytyczne 
dla Beneficjentów programu RPO WiM: 

 

� Informacja o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.  

� Tło tablicy powinno być w kolorze białym, czcionka uŜyta na tablicy do określenia 
wymaganych informacji powinna być z serii ARIAL CE.  

� Przepisy UE nie określają rozmiarów tablicy informacyjnej ograniczając się do stwierdzenia, 
Ŝe tablica powinna być widoczna. IZ RPO WiM określiła, by wielkość tablicy była 
proporcjonalna do wysokości całkowitego wkładu publicznego do operacji7, jednak nie 
mniejsza niŜ:  

 

30 cm (wysokość) x 50 cm (szerokość) w przypadku projektów o całkowitym wkładzie 
publicznym poniŜej 100 000 EUR  

70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość w przypadku projektów o całkowitym wkładzie 
publicznym od 100 000 EUR do 500 000 EUR; 

200 cm (wysokość) x 250 cm (szerokość w przypadku projektów o całkowitym wkładzie 
publicznym powyŜej 500 000 EUR. 

   

Przelicznik PLN/EUR 

Dla ujednolicenia zasad związanych ze sposobem dokonywania przeliczenia wartości projektów z 
waluty PLN na EUR przez Beneficjentów w celu określenia wielkości tablic informacyjnych i 
pamiątkowych, naleŜy zastosować kurs wymiany EUR/PLN opisany w Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r. Kurs ten stanowi kurs 
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc dokonania obliczenia, tj. miesiąc podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu. Kurs wymiany PLN/EUR Europejskiego Banku Centralnego publikowany 
jest pod adresem: 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html 

 

                                                                                                                                                     
temat. Natomiast w przypadkach, gdy tytuł projektu nie komunikuje jego rodzaju, IZ rekomenduje 
zamieszczenie dodatkowej informacji na ten temat w informacji o dofinansowaniu, np. Projekt 
infrastrukturalny dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 

6 Sytuacja moŜe dotyczyć inwestycji, w której po wyborze Wykonawcy w przetargu, wartość inwestycji uległa 
zmianie i w związku z tym umowa wymagała aneksu, zmieniającego wartość inwestycji 

 
 



Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 

 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej  

 13 

Tablica informacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu (zalecenia dotyczące 
stosowania tablic zamieszczone zostały w Rozdziale 4) wkrótce po rozpoczęciu projektu, jednak 
najpóźniej w momencie gdy rozpoczynają się prace budowlane lub infrastrukturalne. Po zakończeniu 
realizacji projektu tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą pamiątkową.  

 

Wzór tablicy informacyjnej dla projektu którego przedmiotem są roboty infrastrukturalne 
lub budowlane i całkowity wkład publiczny do projektu przekracza 500 000 EUR 
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Źródło: Opracowanie własne - przykład zawartości i rozmieszczenia poszczególnych treści i znaków graficznych na tablicy 
informacyjnej. 

 
 

Uwaga. W informacji o dofinansowaniu nie powinno się uŜywać nazw: 
beneficjenta, instytucji pośredniczących, innych źródeł finansowania, oraz 
wszelkich innych informacji, które mogłyby sprawić, Ŝe przekaz o udziale 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie nieczytelny lub 
mało przejrzysty. Zamiennie ze słowem „projekt” moŜna uŜywać słów np.: 
„zakup”, „inwestycja” zgodnie z zakresem przedmiotowym dofinansowania 
z EFRR. 
 

 

 

 

3.2. Tablica pamiątkowa 

Artykuł 8, podpunkt 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 zakłada, Ŝe Beneficjent umieszcza 
na stałe widoczną i duŜych wymiarów tablicę pamiątkową nie później niŜ sześć miesięcy po 
zakończeniu operacji spełniającej następujące warunki: 

a) całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR; 

b) operacja dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub 
budowlanych. 

 

PowyŜsze wymagania zostały rozszerzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM. 
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Wymagania Instytucji Zarządzającej RPO WiM 

Beneficjenci mają obowiązek ustawiania tablicy pamiątkowej dla projektów dotyczących robót 
infrastrukturalnych lub budowlanych oraz zakupu środka trwałego.  

 

Tablica pamiątkowa zawiera, co najmniej, następujące informacje: 

– znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa 
Strategia Spójności; 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego;  

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków bądź 
logotypów (patrz symulacje na końcu opracowania); 

– Napis „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013”; 

– w przypadku projektów współfinansowanych takŜe z budŜetu państwa lub budŜetu 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, do powyŜszego napisu naleŜy 
dodać odpowiednio: „oraz z budŜetu państwa’’ lub „oraz z budŜetu samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego’’; 

– tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a takŜe nazwę Beneficjenta (UWAGA: wartość 
całkowitą projektu, która zostanie umieszczona na tablicy naleŜy ustalać na 
podstawie rzeczywistych wydatków, które zostały ujęte w umowie/ostatnim aneksie 
do umowy8); 

– hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty;  

 

ZałoŜenia i Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WiM 
Na podstawie zapisów rozporządzeń unijnych oraz załoŜeń IZ RPO WiM ustalono poniŜsze wytyczne 
dla Beneficjentów programu RPO WiM.  
 

� Informacja o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.  

� Czcionka uŜyta na tablicy do określenia wymaganych Informacji powinna być z serii ARIAL 
CE.  

� Tablica pamiątkowa dla operacji, której całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 
000 EUR powinna być wielkości nie mniejszej niŜ 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość). W 
przypadku inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemoŜliwe lub niezasadne jest zastosowanie 
wymiarów 70 cm x 90 cm dopuszcza się zmniejszenie rozmiaru tablicy pamiątkowej – 
minimalny rozmiar 30 cm (wysokość) x 50 cm (szerokość).  

� Tablica pamiątkowa dla operacji, której całkowity wkład publiczny do operacji nie przekracza 
500 000 EUR i jest większy niŜ 100 000 EUR nie powinna być mniejsza niŜ prostokąt 
o wymiarach: 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość). W przypadku gdy jest to uzasadnione, 
(niemoŜliwe lub niezasadne jest zastosowanie wymiarów 70 cm x 90 cm) dopuszcza się 
zmniejszenie rozmiaru tablicy pamiątkowej – minimalny rozmiar 30 cm (wysokość) x 50 cm 
(szerokość). 

� Tablica pamiątkowa dla operacji, której całkowity wkład publiczny do operacji nie przekracza 
100 000 EUR nie powinna być mniejsza niŜ prostokąt o wymiarach: 30 cm (wysokość) x 50 cm 
(szerokość). W przypadku gdy jest to uzasadnione, (niemoŜliwe lub niezasadne jest 
zastosowanie wymiarów 30 cm x 50 cm) dopuszcza się zmniejszenie rozmiaru tablicy 

                                                
8 Sytuacja moŜe dotyczyć inwestycji, w której po wyborze Wykonawcy w przetargu, wartość inwestycji uległa 

zmianie i w związku z tym umowa wymagała aneksu, zmieniającego wartość inwestycji 
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pamiątkowej z przyjęciem zasady, iŜ musi być ona czytelna i powinna się znajdować w 
widocznym miejscu. 

 
W przypadku środków trwałych, na których umieszczenie tablicy pamiątkowej nie jest moŜliwe, 
beneficjent powinien zastosować inne odpowiednie środki celem uwidocznienia przed opinią 
publiczną wkładu Wspólnoty. 
 
Z uwagi na to, Ŝe celem tablic pamiątkowych jest pozostawienie trwałych informacji o wsparciu ze 
środków Unii Europejskiej, naleŜy wykonywać je z materiałów trwałych. W przypadku, gdy tablica 
informacyjna spełnia wszystkie wymagania przewidziane dla tablicy pamiątkowej, moŜna pozostawić 
tablicę informacyjną jako pamiątkową. 

 

Przelicznik PLN/EUR 

Dla ujednolicenia zasad związanych ze sposobem dokonywania przeliczenia wartości projektów z 
waluty PLN na EUR przez Beneficjentów w celu określenia wielkości tablic informacyjnych i 
pamiątkowych, naleŜy zastosować kurs wymiany EUR/PLN opisany w Wytycznych Ministra Rozwoju 
Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r. Kurs ten stanowi kurs 
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca 
poprzedzającego miesiąc dokonania obliczenia, tj. miesiąc podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu. Kurs wymiany PLN/EUR Europejskiego Banku Centralnego publikowany 
jest pod adresem: 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html 

  

Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w widocznym miejscu (zalecenia dotyczące 
stosowania tablic zamieszczone zostały w Rozdziale 4). Tablica pamiątkowa musi zostać 
zamontowana najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Celem jest pozostawienie 
trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków unijnych. Trwałość tablicy pamiątkowej 
została określona na co najmniej 5 lat oraz 3 lata dla projektów MSP. Nie ma obowiązku 
usuwania tablic po tym okresie, jest wręcz wskazane pozostawienie ich w celu dalszego 
informowania ogółu społeczeństwa o dofinansowaniu  ze środków Unii Europejskiej. Przykładowa 
symulacja tablicy znajduje się w rozdziale 6. 

 

Przykład 

Dobre praktyki stosowania tablic pamiątkowych: 
- W przypadku dróg, ze względów technicznych i estetycznych, stosowane powinny być trwałe 

tablice zamontowane w trwały sposób. 
- W przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice pamiątkowe powinny 

być wykonane z mosiądzu, marmuru lub innych trwałych materiałów. 
- Dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w 

postaci tabliczki wykonanej z trwałego materiału. 
- W przypadku zakupu taboru czy innego rodzaju sprzętu ruchomego naleŜy zamieścić na nim 

plakietkę informacyjną. Gdy jest to moŜliwe sugeruje się stosowanie tabliczek metalowych lub 
wykonanych z innego trwałego materiału. 

 

 

 

 

Wzór tablicy pamiątkowej 

 

 
 

 
„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
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PPrroojjeekktt   ddooff iinnaannssoowwaannyy  zzee  śśrrooddkkóóww    

  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  RRoozzwwoojjuu  RReeggiioonnaallnneeggoo  

ww  rraammaacchh  RReeggiioonnaallnneeggoo  PPrrooggrraammuu  OOppeerraaccyyjjnneeggoo  

WWaarrmmiiaa  ii   MMaazzuurryy  nnaa  llaattaa  22000077--22001133  
   

TTTyyy ttt uuu łłł    ppp rrr ooo jjj eeekkk ttt uuu    (((ccczzzccc iiiooonnnkkkaaa   pppooogggrrruuubbbiiiooonnnaaa)))    

CCCaaałłł kkkooowwwiii ttt aaa   wwwaaarrr tttooośśśććć    ppprrrooo jjjeeekkk tttuuu   

KKKwwwoootttaaa   dddooofff iii nnnaaannnsssooowwwaaannniiiaaa   zzz   

   EEEuuurrrooopppeeejjj ssskkk iiieeegggooo   FFFuuunnnddduuussszzzuuu   RRRooozzzwwwooojjjuuu   RRReeegggiiiooonnnaaalllnnneeegggooo   

NNNaaazzzwwwaaa   BBBeeennneeefff iii ccc jjjeeennntttaaa 

Miejsce na zamieszczenie innych logotypów 

Źródło: Opracowanie własne - przykład zawartości i rozmieszczenia poszczególnych treści i znaków graficznych na tablicy 
pamiątkowej. 

 

3.3 Plakietka informacyjna 

W celu oznakowania maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innego rodzaju sprzętu i wyposaŜenia 
zakupionego dzięki lub na potrzeby realizacji projektu naleŜy zastosować plakietkę informacyjną. 
Wygląd i zakres informacji na niej zamieszczonych powinien spełniać następujące wymogi: 

– znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa 
Strategia Spójności; 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego; 

– Napis „Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013”; 

– w przypadku projektów współfinansowanych takŜe z budŜetu państwa lub budŜetu 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, do powyŜszego napisu naleŜy 
dodać odpowiednio: „oraz z budŜetu państwa’’ lub „oraz z budŜetu samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego’’; 

– hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty;  

 

Minimalny rozmiar plakietki określony został na około 6-10 cm (wysokość) x 15 cm (szerokość). 
JeŜeli z jakichś względów nieuzasadnione lub niemoŜliwe będzie umieszczenie plakietki w takim 
wymiarze moŜna uŜyć plakietki o mniejszych wymiarach, ale informacje na niej zamieszczone muszą 
nadal pozostawać czytelne. Przykładowa symulacja plakietki znajduje się w rozdziale 6. 
 
Sprzęt oraz wyposaŜenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) 
zakupiony/wynajęty/leasingowany na potrzeby projektu musi być oznakowany za pomocą 
plakietki informacyjnej – w widocznym miejscu; w przypadku przedmiotów na których nie ma 
moŜliwości zamieszczenia czytelnej informacji o dofinansowaniu (np. małe aparaty fotograficzne, 
dyktafon, itp.) moŜliwe jest zamieszczenie informacji na opakowaniu/etui sprzętu, przy czym musi 
być to opakowanie/etui uŜytkowane łącznie ze sprzętem (np. etui na aparat fotograficzny, ale nie 
opakowanie kartonowe, w którym aparat został zakupiony). 
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Dla oznaczenia bardzo małych materiałów dopuszcza się moŜliwość uŜycia tylko znaku Narodowej 
Strategii Spójności z logotypem: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności oraz flagi Unii 
Europejskiej z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemoŜliwiają czytelne 
zamieszczenie odwołania słownego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, element ten 
nie jest obowiązkowy). 
  
NaleŜy pamiętać, iŜ informacja o dofinansowaniu oraz logotypy powinny być czytelne i 
wyraźne. W przypadku, gdy jest to uzasadnione, z technicznego punktu widzenia, dopuszczalne 
jest stosowanie wszystkich wersji logotypu (podstawowy, monochromatyczny, itd.). Nie ma 
obowiązku oznaczania materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości – np. 
zszywacze, dziurkacze, itp. W ramach oznaczania sprzętu moŜliwe jest wykorzystywanie plakietek 
informacyjnych na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, tabliczek plastikowych, metalowych, naszywek z 
materiału, graweru, haftu itp. 
 
 

Wzór plakietki informacyjnej 

 

15 cm 

 
 

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 

4
5

 %
 

 
ZZAAKKUUPP  DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNYY  ZZEE  ŚŚRROODDKKÓÓWW  EEUURROOPPEEJJSSKKIIEEGGOO  

FFUUNNDDUUSSZZUU  RROOZZWWOOJJUU  RREEGGIIOONNAALLNNEEGGOO  WW  RRAAMMAACCHH  RREEGGIIOONNAALLNNEEGGOO  

PPRROOGGRRAAMMUU  OOPPEERRAACCYYJJNNEEGGOO  WWAARRMMIIAA  II  MMAAZZUURRYY  NNAA  LLAATTAA  22000077--22001133  

  

5
5

%
 

6-10 cm
 

Źródło: Opracowanie własne - przykład zawartości i rozmieszczenia poszczególnych treści i logotypów na plakietce 
informacyjnej. 

 

 

3.4 Serwis internetowy 

Promocja realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wymaga odpowiedniej 
obsługi informacyjnej. W celu stworzenia platformy słuŜącej gromadzeniu i przetwarzaniu informacji 
najbardziej racjonalnym rozwiązaniem pod względem organizacyjnym, ekonomicznym, jak 
i funkcjonalnym jest utworzenie serwisu internetowego. IZ RPO WiM sugeruje by narzędzie to 
zostało wykorzystane do promocji inwestycji realizowanej przy współudziale Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W przypadku inwestycji, których wartość wynosi 
ponad 50 mln EUR, a w przypadku inwestycji z zakresu środowiska wartość wynosi 25 mln EUR 
(„duŜe projekty”) IZ RPO WiM nakłada obowiązek stworzenia platformy internetowej, 
zawierającej co najmniej: 

 

– wymagane znaki graficzne 

– nazwę Programu Operacyjnego, nazwę i numer osi priorytetowej, działania, i 
poddziałania z którego realizowana jest inwestycja; 

– nazwę Beneficjenta; 
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– wielkość dofinansowania; 

– tytuł i szczegółowy opis projektu; 

– hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty; 

– odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej oraz serwisu internetowego 
poświęconego RPO WiM. 

W celu przeliczenia wartości inwestycji naleŜy zastosować kurs wymiany EUR/PLN opisany w 
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 
r. Kurs ten stanowi kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia 
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania obliczenia, tj. miesiąc podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu. Kurs wymiany PLN/EUR Europejskiego Banku Centralnego 
publikowany jest pod adresem: 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html 

Zaleca się, aby adres internetowy projektu był publikowany w broszurach, informacjach prasowych, 
na tablicach informacyjnych, a takŜe upowszechniany w inny skuteczny sposób. 

 

 

3.5 Spotkania informacyjne 

W przypadku inwestycji, których wartość wynosi ponad 50 mln EUR, a w przypadku inwestycji 
z zakresu środowiska wartość wynosi 25 mln EUR („duŜe projekty”), Beneficjent jest zobowiązany do 
zorganizowania konferencji prasowej dla opinii publicznej oraz mediów o tematyce 
związanej z realizacją inwestycji dofinansowanej z Funduszy Europejskich. W przypadku projektów 
o mniejszym dofinansowaniu przeprowadzanie spotkań informacyjnych, czy teŜ konferencji jest 
proponowane przez IZ RPO WiM celem zwiększenia zasięgu promocji i informacji na temat uzyskanej 
pomocy i tworzeniu pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich. 

W przypadku, gdy Beneficjent jest organizatorem spotkania informacyjnego takiego jak konferencja, 
seminarium, wystawa, udział w targach, na którym zamierza informować i promować realizację 
projektu współfinansowanego z RPO WiM, zobligowany jest do umieszczenia na materiałach 
promocyjnych, takich jak tablica informacyjna, stand, roll-up, baner, materiały konferencyjne, 
plakat, zaproszenie, w widocznym miejscu następujących treści: 

 

– znaku Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa 
Strategia Spójności, 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego, 

– Napis „Projekt/Szkolenie/Spotkanie/Konferencja dofinansowany/e/a ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, 

– w przypadku projektów współfinansowanych takŜe z budŜetu państwa lub budŜetu 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, do powyŜszego napisu naleŜy 
dodać odpowiednio: „oraz z budŜetu państwa’’ lub „oraz z budŜetu samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego’’, 

– hasło określone przez IZ RPO „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty. 

 
Informacja o dofinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i czytelna dla 
wszystkich osób uczestniczących w działaniach realizowanych w danym miejscu. W przypadku gdy 
plakat, tablica nie zawiera wyłącznie informacji o dofinansowaniu, informacja o dofinansowaniu, 
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wraz z wymaganymi logotypami powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni plakatu, tablicy, 
naklejki. 
 
KaŜde pomieszczenie, w którym realizowane jest spotkanie informacyjno-promocyjne powinno 
zostać oznaczone poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub innego rodzaju informacji 
zawierającej informację o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Informacja taka proponowana jest takŜe w siedzibie Beneficjenta projektu (np. 
w postaci plakatu w sekretariacie) 

 

 

3.6 Publikacje i narzędzia komunikacji wizualnej i audiowizualnej 

Spośród publikacji i narzędzi komunikacji wizualnej i audiowizualnej zastosowanie dla celów 
informacji i promocji projektu mogą znaleźć: broszury, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe, 
plakaty, ulotki, gadŜety. Materiały takie powinny, w miarę moŜliwości, zawierać: 

– znaku Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa 
Strategia Spójności, 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego, 

– Napis „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 
lata 2007-2013”, 

– W przypadku projektów współfinansowanych takŜe z budŜetu państwa lub budŜetu 
samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, do powyŜszego napisu naleŜy 
dodać odpowiednio: „oraz z budŜetu państwa’’ lub „oraz z budŜetu samorządu 
województwa warmińsko-mazurskiego’’, 

– hasło określone przez IZ RPO „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 
podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty. 

 
Wszystkie publikacje powinny zawierać jasne wskazanie na dofinansowanie publikacji przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – co najmniej na stronie redakcyjnej. Logotypy mogą 
pojawić się jako elementy graficzne takŜe na okładkach i innych elementach publikacji. Jeśli jest to 
moŜliwe, publikacje powinny zawierać pełne dane teleadresowe Beneficjenta oraz adresy stron 
internetowych instytucji zaangaŜowanych w proces wdraŜania RPO WiM na lata 2007-2013. W 
przypadku materiałów drukowanych, nieposiadających strony tytułowej ani redakcyjnej (broszury, 
ulotki, foldery do 4 stron) informacja o dofinansowaniu wraz z logotypami powinna się znaleźć na 
pierwszej lub ostatniej stronie publikacji. W przypadku ulotek trójstronnie łamanych moŜe to być 
takŜe ostatnia strona poświęcona informacjom teleadresowym. Na publikacjach w wersji 
elektronicznej (płyty CD, DVD, VHS, pamięci flash, do pobrania z www itp.) na pierwszej stronie/ 
pierwszym widocznym ekranie/ oknie powitania, które ukazuje się jako pierwsze podczas 
odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku danych powinna znaleźć się informacja o 
dofinansowaniu wraz z logotypami; ponadto w przypadku nośników takich jak CD lub DVD 
informacja o dofinansowaniu powinna znaleźć się równieŜ na płycie oraz okładce płyty (jeśli 
występuje, a front zapakowanej płyty jest niewidoczny). W przypadku prezentacji multimedialnych 
(Power Point, Flash, itp.) – co najmniej na pierwszym i ostatnim slajdzie/ oknie powinna znaleźć się 
informacja o dofinansowaniu. 
W spotach, audycjach reklamowych musi się znaleźć informacja o  dofinansowaniu projektu. 

 

 

 

Uwaga! Publikacje i materiały wydawnicze muszą być opatrzone informacją 
„egzemplarz bezpłatny”. Nie dotyczy to ulotek. 
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3.7 Zestawienia znaków graficznych/logotypów 

Informacje ogólne 
Logotypy poszczególnych programów operacyjnych oraz Narodowej Strategii Spójności stanowią 
element wspólnego dla marki Funduszy Europejskich systemu identyfikacji wizualnej. System 
wizualizacji Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności opiera się na 
współistnieniu dwóch ściśle określonych znaków obowiązkowych: logo UE wraz z obowiązkowymi 
odniesieniami i logo z sytemu wizualizacji Narodowej Strategii Spójności oraz towarzyszącej im 
odpowiedniej liczbie znaków uzupełniających, symbolizujących odpowiednio np.: region, instytucję 
zarządzającą, pośredniczącą, wdraŜającą lub Beneficjenta. W przypadku województwa warmińsko-
mazurskiego jest to znak NSS z dopiskiem Program Regionalny, który został przedstawiony 
w rozdziale 2. 
 

W myśl zapisów Księgi Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności w zestawieniach 
z innymi znakami9 logo Narodowej Strategii Spójności powinniśmy umieszczać zawsze z lewej 
strony, znak Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony. W przypadku zestawienia znaków dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w przestrzeni pomiędzy 
wymienionymi znakami umieścić naleŜy herb województwa warmińsko-mazurskiego. Logo 
Warmii i Mazur umieszcza się na zewnątrz ciągu znaków bądź logotypów w prawym dolnym rogu. 

 

Wymagane znaki graficzne w zestawieniu mają ściśle określoną wielkość względem siebie, zgodnie z 
instrukcją poniŜej: 

 
Źródło: Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności 

Ciąg znaków obowiązkowych moŜe być stosowany nie tylko w układzie poziomym, ale równieŜ w razie potrzeby w 
układzie pionowym. 

 

Zestawienia znaków 

W trakcie realizacji projektu powinniśmy stosować znaki graficzne w konfiguracji opisanej powyŜej i 
zaprezentowanej w rozdziale 6 na wszelkich materiałach, korespondencji i dokumentacji 
powstających w procesie wdraŜania projektu. Wyjątek stanowią gotowe druki i formularze, 
narzucone lub pochodzące od podmiotów zewnętrznych, np. faktury. Często jednak nawet takie 
dokumenty w trakcie weryfikacji wniosku o płatność czy kontroli na miejscu mogą być 
opieczętowane przez IZ RPO WiM pieczęcią zawierającą znak graficzny RPO WiM w celu 
poświadczenia refundacji wydatków w ramach programu. Sposób oznaczenia materiałów 
informacyjnych i promocyjnych przedstawiony został poniŜej w wariantach, w zaleŜności od 
wielkości, rodzaju i techniki wykonania: 

 
Wszelkie materiały informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, w zaleŜności od ich wielkości, rodzaju 
i techniki wykonania będą oznaczane według dwóch moŜliwych wariantów: 
 

1. wariant podstawowy - dla duŜych materiałów (materiały duŜe, multimedialne, wybrane 
drukowane) 

                                                
9  Zob. Zestawienie znaków z Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx 
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2. wariant minimalny - dla małych materiałów (materiały małe, wybrane drukowane) 
 
 

Podział wybranych materiałów promocyjnych dla wariantu podstawowego: 

 

Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji 
1. DuŜe materiały: 

a. tablice informacyjne (reklamowe), 
tablice pamiątkowe, 

b. billboardy, plakaty, 
c. banner, stand, roll-up, ścianki 

konferencyjne, 
d. namioty, stoiska wystawowe itp. 

2. Materiały drukowane: 
a. publikacje (np.: dokumenty 

programowe, broszury, ulotki, biuletyny 
itp.), 

b. notatniki, dyplomy, certyfikaty, 
c. informacje prasowe, reklamy i 

ogłoszenia prasowe, reklamy i 
ogłoszenia internetowe, 

d. teczki firmowe, kalendarze  
e. naklejki na sprzęt i wyposaŜenie itp. 

3. Strony internetowe, ogłoszenia internetowe, 
bazy danych 

4. Filmy 
5. Prezentacje PowerPoint 

Materiały informacyjne i promocyjne zawierają 
obowiązkowo: 
1. Logo NSS dla Programu Regionalnego oraz 

logotyp: Program Regionalny Narodowa 
Strategia Spójności 

2. Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem 
słownym do Unii Europejskiej oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (pełna nazwa*) 

3. Herb województwa 
4. Hasło określone przez IZ RPO „Warmia i 

Mazury regionem zjednoczonej Europy” (w 
przypadku materiałów wymienionych w 
punktach 1c - 5 moŜna nie stosować hasła 
tam, gdzie wielkość, rodzaj, charakter i 
technika wykonania materiału 
promocyjnego na to nie pozwalają) 

Opcjonalnie: 
5. Logo województwa (wymiennie z herbem 

województwa) 
6. Informacja o dofinansowaniu projektu 
* Zgodnie z rozporządzeniem 846/2009 w sytuacji, 
kiedy działanie informacyjne lub promocyjne ma na 
celu promocję wielu projektów współfinansowanych z 
więcej niŜ jednego funduszu, odniesienie do ich nazw 
nie jest wymagane 
 

 

 

Podział wybranych materiałów promocyjnych dla wariantu minimalnego: 

 

Przykłady materiału promocyjnego Elementy wizualizacji 
1. Małe materiały: 

a. gadŜety, 
b. nadruki na płytach CD/DVD, itp. 

2. Materiały drukowane: 
a. papier firmowy, 
b. bilety wizytowe, 
c. karty grzecznościowe, 
d. naklejki na sprzęt i wyposaŜenie itp. 

Materiały informacyjne i promocyjne zawierają 
co najmniej: 

Obowiązkowo: 
1. Logo NSS dla Programu Regionalnego oraz 

logotyp: Program Regionalny Narodowa 
Strategia Spójności 

2. Flaga Unii Europejskiej oraz odwołanie 
słowne do Unii Europejskiej (w bardzo 
wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki 
wykonania uniemoŜliwiają czytelne 
zamieszczenie odwołania słownego, element 
ten nie jest obowiązkowy) 

Opcjonalnie: 
3. Logo/herb instytucji lub województwa 

 
 
Wybór zastosowanego wariantu zaleŜy od wielkości materiału, rodzaju i techniki wykonania, przy 
czym IK NSRO rekomenduje stosowanie wariantu podstawowego w kaŜdym przypadku, gdy warunki 
techniczne to umoŜliwiają. Dla uzyskania pełnego spektrum zasad stosowania znaków i logotypów 
naleŜy skorzystać z załoŜeń Strategii komunikacji dla Narodowej Strategii Spójności w ramach 
Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Dokument dostępny jest na stronie 
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www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne ->Krajowe ->Strategia komunikacji 
oraz w serwisie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
Stosowanie wspólnego logo Narodowej Strategii Spójności 
W przypadkach, w których jedno określone działanie, np. przeprowadzenie przetargu, dotyczy 
projektów finansowanych z dwóch lub większej liczby programów w ramach NSS, w materiałach 
wytwarzanych w związku z tym działaniem np. dokumentacji przetargowej powinno być stosowane 
logo NSS.  
 

Do oznaczania projektów prowadzonych poza granicami Polski wskazane jest uŜycie znaków 
oraz informacji o dofinansowaniu w języku właściwym dla kraju, w którym realizowany jest projekt. 
W przypadku braku takich oznaczeń naleŜy zastosować znaki z podpisami i informację o 
dofinansowaniu w wersji angielskiej. Informacja o dofinansowaniu moŜe przyjąć brzmienie: „Project 
co-financed by European Regional Development Fund under the Regional Operational Programme 
Warmia and Mazury for the years 2007-2013”. 
 
Oznaczanie projektów mediowych 
W przypadku zastosowania jako narzędzia komunikacyjnego którejkolwiek z form prezentacji 
oferowanych przez TV, radio, prasę, beneficjent jest zobowiązany poinformować o fakcie 
współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku publikacji prasowej oraz 
audycji telewizyjnej beneficjent powinien zastosować podstawowy wariant zestawienia logotypów. W 
przypadku emisji audycji radiowej wystarczającym jest komunikat o fakcie współfinansowania 
audycji ze środków Unii Europejskiej (bez podawania nazwy właściwego funduszu). 

4. Stosowanie tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz 
plakietek informacyjnych 

Przy umieszczaniu tablic informacyjnych, pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych naleŜy 
stosować się do następujących zasad: 

� Dla kaŜdego projektu naleŜy ustawić odrębną tablicę. 

� W przypadku dróg tablice powinny być zamontowane na początku i na końcu odcinka drogi 
będącej przedmiotem projektu. Zamiast dwóch tablic moŜna zamontować jedną tablicę 
dwustronną. Jeśli inwestycja jest wieloodcinkowa, kaŜdy z jej elementów powinien zostać 
oznaczony zgodnie z zapisem zawartym w ostatnim podpunkcie. 

� W przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice powinny być 
umieszczone na zewnątrz budynku, w widocznym miejscu frontu budynku. 

� O modernizacji pomieszczeń lub części obiektu naleŜy komunikować umieszczając tablicę 
pamiątkową w widocznym miejscu w części, której dotyczył projekt. 

� Modernizacja pomieszczeń (części obiektu) – tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, 
której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tym przypadku uzaleŜniona od 
warunków powierzchniowych. 

� Na elementach zakupionego sprzętu ruchomego naleŜy zamieścić w widocznym miejscu 
plakietkę informacyjną w formie np. naklejki; w siedzibie Beneficjenta powinna w widocznym 
miejscu znaleźć się informacja o dofinansowaniu sprzętu ruchomego firmy zgodnie 
z załoŜeniami dla tablic pamiątkowych. 

� Zakup pojedynczego sprzętu nieruchomego – oznaczyć naleŜy sprzęt plakietką informacyjną. 
W przypadku, gdy projekt zakładał zakup tylko sprzętu nieruchomego naleŜy 
w pomieszczeniu, w którym znajduje się sprzęt zamieścić równieŜ widoczną tabliczkę 
zawierającą wszystkie elementy wymagane dla tablic pamiątkowych. 

� Inne inwestycje – naleŜy zastosować tablice (oznaczenia), w taki sposób, aby nie było 
wątpliwości o finansowaniu projektu. 

� W trakcie realizacji szkoleń, konferencji, seminariów, targów, wystaw dofinansowanych ze 
środków EFRR, Beneficjent jest zobowiązany do wystawienia flagi Unii oraz logotypu programu 
(np. w formie banera czy standu). Dodatkowo naleŜy zadbać, aby wszystkie wydarzenia 
związane z realizacją projektu (etapów projektu) zostały podane do wiadomości moŜliwie 
najszerszemu kręgowi osób. UWAGA! W przypadku projektów, których realizacja obejmuje 
równieŜ grupę docelową obcojęzyczną (np. projekty promujące produkty regionalne poza 
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granicami kraju w przypadku Osi priorytetowej Turystyka), naleŜy zastosować promocję 
projektu w języku angielskim. 

� W przypadku inwestycji składających się z wielu etapów i rozproszenia przestrzennego 
projektu naleŜy posługiwać się następującą zasadą:  

a. liczba tablic, jakie beneficjent musi umieścić w danym projekcie zaleŜy od liczby 
miejsc realizacji projektu, w których prowadzone są roboty infrastrukturalne lub 
budowlane i wartości wkładu publicznego do tych robót. Tablice informacyjne 
powinny zostać umieszczone w kaŜdym miejscu realizacji, gdzie wkład publiczny do 
prowadzonych robót przekracza 500 000 EUR; 

b. w miejscach realizacji tych etapów inwestycji, gdzie wartość prowadzonych robót 
infrastrukturalnych lub budowlanych jest mniejsza niŜ 500 000 EUR naleŜy umieścić, 
zgodnie z załoŜeniami ujętymi w podrozdziałach 3.1, 3.2, tablice informacyjne i 
pamiątkowe o wielkości 30 x 50 cm (dla inwestycji kaŜdej wartości); 

c. tablica informacyjna moŜe spełnić rolę tablicy pamiątkowej, jeŜeli spełnione są 
wszystkie warunki opisane w pkt a i b powyŜej. 

 

5. ZałoŜenia końcowe 

1. Informacja o dofinansowaniu jest umieszczana w dowolnym miejscu materiału. Musi być jednak 
umieszczona poza ciągiem znaków. 

2. Treść informacji o dofinansowaniu moŜe podlegać modyfikacji, rozwinięciu. 

3. Hasło RPO WiM (”Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”) jest umieszczane pod 
znakiem i logotypem NSS, zgodnie z przykładem tablicy informacyjnej i pamiątkowej. 

4. W przypadku materiałów multimedialnych dopuszczalne jest tworzenie i stosowanie 
animowanych wersji elementów wizualizacji. 

 

Realizując zaplanowane działania informacyjne i promocyjne musimy mieć świadomość, Ŝe będą one 
przedmiotem kontroli na miejscu realizacji projektu i/lub kontroli w siedzibie Beneficjenta, którą 
wykonuje IZ RPO/IP/IPII. Kontroli zostaną poddane oryginały dowodów księgowych, dokumentujące 
rzeczywiste poniesienie wydatków. Refundacji podlegają wydatki, które zostały zaksięgowane. 
Sprawdzeniu podlegać będzie równieŜ dostarczenie produktów i wykonanie usług zaplanowanych 
w kategorii wydatków informacja i promocja a więc protokoły odbioru, dokumentacja związana 
z ewidencją środków trwałych itd. W trakcie kontroli zweryfikowane zostanie takŜe oznakowanie 
sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu. Dokumentacja dotycząca działań 
informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz komunikowania wsparcia projektu 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007-2013 powinna być przechowywana zgodnie z zapisami umowy o 
dofinansowanie projektu do 31 grudnia 2020 r. 

 

Nie stosowanie się do zapisów umowy o dofinansowanie projektu w zakresie działań 
informacyjnych i promocyjnych lub odmowa poddania się kontroli w tym obszarze moŜe 
skutkować sankcjami w postaci wstrzymania wypłaty środków, a nawet rozwiązaniem 
umowy i koniecznością zwrotu wypłaconego dofinansowania. 
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6. Dobre i złe praktyki, przykłady 

Rodzaje działań informacyjnych i promocyjnych – przykłady dobrej praktyki. 

Wybór konkretnych form promocji projektu naleŜy do Beneficjenta, chyba Ŝe zawarta umowa o 
dofinansowanie precyzuje obowiązkowe formy promocji. Zastosowanie właściwej formy promocji 
winno uwzględniać wartość oraz rodzaj i charakter przedsięwzięcia. 

W myśl regulacji unijnych cytowanych w tym opracowaniu oraz zapisów umowy o dofinansowanie 
Beneficjent zobowiązany jest do stosowania tablic informacyjnych i pamiątkowych10, tym 
niemniej wskazane jest stosowanie takŜe innych form działań informacyjnych i promocyjnych, 
o których jest mowa poniŜej. Wymagania dotyczące umieszczania znaków graficznych mają 
zastosowanie w szczególności do: 

– Tablic informacyjnych; 

– Tablic pamiątkowych;  

– Korespondencji w sprawach projektu, prowadzonej ze wszystkimi partnerami 
i instytucjami zaangaŜowanymi w jego realizację; 

– Dokumentacji przetargowej i ogłoszeń w procesie udzielania zamówienia publicznego; 

– Umów z wykonawcami; 

– Umów o pracę z pracownikami zatrudnianymi w celu realizacji projektu, opisów 
stanowisk pracy, zakresów czynności, wizytówek, lokalizacji personelu w instytucji 
Beneficjenta itd.; 

– Materiałów konferencyjnych,  

– Materiałów prasowych; 

– Stron lub linków do stron www zawierających informacje o realizowanym projekcie; 

– Oznakowania wszelkiego typu urządzeń, sprzętu zakupionego w ramach projektu; 

– Wszelkich innych instrumentów mających zastosowanie przy realizacji działań 
informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. 

 

KaŜda forma promocji i informowania o projekcie powinna zawierać wyraźne wskazanie, Ŝe 
realizowany projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Ŝe otrzymuje wsparcie w ramach Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Przykład 

W przypadku umowy podpisywanej przez Beneficjenta RPO WiM z kontrahentami biorącymi udział 
w realizacji inwestycji dofinansowanej z EFRR na pierwszej stronie umowy, w górnej jej części, 
znajdować powinny się: znak i logotyp NSS: Program Regionalny, flaga UE z odniesieniem do EU 
i EFRR. W obszarze pomiędzy tymi znakami znaleźć się powinien herb województwa warmińsko-
mazurskiego. Pod wymienionymi powyŜej znakami powinien znaleźć się zapisek: „Projekt 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 

 

 

 

                                                
10 Uwaga. Jest to ogólnie przyjęta zasada dla programów regionalnych. W przypadku inwestycji o wielkości 

wkładu publicznego powyŜej 50 mln EUR obowiązkowe jest równieŜ stworzenie serwisu internetowego 
poświęconego danej inwestycji dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Wzór papieru firmowego  

 

Wariant 1 

Źródło: Opracowanie własne - przykład zawartości i rozmieszczenia poszczególnych treści i logotypów na formatce pisma. 

 
 

 
Projekt dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

Długa Nazwa Instytucji 
Długa Nazwa Instytucji 
ul. Nazwa Ulicy 12 

10-900 Olsztyn 

tel. (089) 123 45 67 
faks (089) 123 45 67 
www.rpo.warmia.mazury.pl 
prr@warmia.mazury.pl 

 
Miejsce na inne logotypy 
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Wariant 2 

Źródło: Opracowanie własne - przykład zawartości i rozmieszczenia poszczególnych treści i logotypów na formatce pisma. 

 

 

 

 
 

Długa Nazwa Instytucji 
Długa Nazwa Instytucji 
ul. Nazwa Ulicy 12 

10-900 Olsztyn 

tel. (089) 123 45 67 
faks (089) 123 45 67 
www.rpo.warmia.mazury.pl 
prr@warmia.mazury.pl 

 
Miejsce na inne logotypy 
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Symulacja ogłoszenia prasowego 

 

Źródło: Opracowanie własne - przykład zawartości i rozmieszczenia poszczególnych treści i logotypów na ogłoszeniu prasowym. 

 

 

 

 

 

 
 

  
“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” 

 
 
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA 
 

Treść ogłoszenia  Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia 

Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia 

Treść ogłoszenia  Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia 

Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia 

Treść ogłoszenia  Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia 

Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia 

 

 

Publikacja  sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

 

Miejsce na inne logotypy i informacje 
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Przykłady złej praktyki w zastosowaniu logotypów 

 

Na wszelkich elementach/publikacjach promocyjnych zawierających opisane logotypy zabronione są 
następujące działania ingerujące w wygląd znaków: 

– Pozbawianie logotypów jakichkolwiek elementów składowych wersji podstawowej. 

– Stosowanie innych kolorów i czcionek niŜ wskazane w Księdze Identyfikacji Wizualnej 
NSS na lata 2007-2013 dla znaku programu regionalnego i Unii Europejskiej. 

– Stosowanie innych kolorów i czcionek niŜ wskazane w dokumentacji herbu i loga 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

– Umieszczanie znaków na agresywnym lub wielobarwnym tle. 

– Niekonsekwentne kierowanie się zasadą kolorystyki: róŜne wersje kolorystyczne 
znaków i logotypów – kolorowa i monochromatyczna (odcienie czerni). 
Niedopuszczalne jest na jednej powierzchni jednoczesne zastosowanie tych dwóch 
wariantów. NaleŜy dodać, iŜ wersja kolorowa jest lepiej zauwaŜalna niŜ tonacje 
czerni. 

– Zniekształcanie proporcji znaków przez ściąganie i rozciąganie. 

– UŜywanie skrótów UE, EFRR, NSS, RPO WiM (nie są one powszechnie znane). 

– Kopiowanie dokumentów opatrzonych kolorową wersją znaku w kolorystyce czarno-
białej. 
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