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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
00.00.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
NUMER CPV – 45233100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD I DRÓG 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) 00.00.00. 
Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas 
wykonywania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L  
ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych SST 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne 

wspólne dla Robót objętych realizacją zadania w p.1.1., wyszczególnione w 
następujących SST: 

BRANŻA DROGOWA 
 
00.00.00    Wymagania ogólne 3-18 
 

01.00.00 Roboty przygotowawcze  
01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz                                

sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi                             19-26 
01.02.04        Roboty rozbiórkowe                                                                             27-30 
01.03.04        Kanał Technologiczny                                                                          31-35 
 
03.00.00       Odwodnienie i Regulacja urządzeń  
03.02.01       Odwodnienie i Regulacja pionowa studzienek                                     36-46    
 
04.00.00 Podbudowy  
04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem podłoża 47-51 
04.02.01        Warstwa odsączająca                                                                          52-62 
04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 63-82 
04.04.02 Podbudowa mieszanki betonowej  83-95 
 
07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu  
07.02.01 Oznakowanie pionowe 96-108 
 
08.00.00 Elementy ulic  
08.01.01b Krawężniki betonowe 109-116 
08.02.02       Jezdnia i chodniki z kostki brukowej                                                 117-120 
08.03.01 Obrzeża betonowe 121-124 
08.03.02       Zjazdy z kostki brukowej                                                                   125-129 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

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

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

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

1.4.4. Inspektor Nadzoru projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

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

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

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

1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiarów dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru. 

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

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektor Nadzoru. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

(a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

(b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

(c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 
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(d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

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

(f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

(g) Warstwa mrozoochrona – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

(h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

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

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

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

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu 
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

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

1.4.21. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego 
i właściwego wykonania nawierzchni. 

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

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

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

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

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót.  

1.4.27. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 
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1.4.28. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania.  

1.4.29. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektor Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone, zniszczone lub 
wymagające przestawienia znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
A: projekt wykonawczy 
B: STWIORB 
Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje zostały wykonane własnym 
staraniem Wykonawcy.  
Wykonawca dołączy do projektu klauzulę, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje w czasie robót 
budowlanych  
Wykonawca opracuje następujące Rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru: 
1. Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 
2. Miejsc przeznaczonych na tymczasowe lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopu, 
3. Zabezpieczenie ścian wykopów i rozkopów fundamentowych, 
4. Projekt ochrony zdrowia i życia, 
5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót: 
6. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Robót wraz z reperami roboczymi na 

obiektach i inwentaryzacją tych obiektów. 
7. Prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego geologa 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
(a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod 

ruchem) 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tymczasowych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektor Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca robót ponosi wszelkie koszty związane z odszkodowaniem za zniszczone 
składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu przebudowy urządzeń 
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach poza pasem drogowym. 

(b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne niezbędne środki do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez tablice informacyjne, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębne zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
(a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

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

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

(b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
(c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektor Nadzoru projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru projektu ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
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kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektor Nadzoru co 
najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
Inspektor Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora 
Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektor Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

(a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

(b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca terenu zamkniętego na 
składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki przeznaczonych do powtórnego 
wbudowania na okres realizacji umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

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

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały rozbiórkowe, tj. destrukt z frezowania nawierzchni, znaki drogowe wraz ze 
słupkami, bariery energochłonne, kostka brukowa oraz krawężniki nieuszkodzone i 
nadające się do ponownego wbudowania, zostaną przewiezione w miejsce wskazane 
przez Inwestora. Pozostałe materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy.  
Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje 
we własnym zakresie. 
Koszty związane z odwozem, składowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacją ponosi 
Wykonawca i powinny być wkalkulowane w cenę jednostkową rozbiórki. 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką, zagospodarowaniem i/lub utylizacją w/w 
materiałów Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i 
przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim właścicielem zbrojenia sieci. W 
przypadku stwierdzenia przez Właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy 
pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we 
własnym zakresie. 
Koszt transportu nie podlega osobnej zapłacie i Wykonawca uwzględni go w cenie 
kontraktowej. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektor 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektor Nadzoru.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 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 umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektor Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
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z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektor 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

(a) część ogólną opisującą: 

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

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

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

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

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

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

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

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

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

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

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

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektor Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektor Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
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zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko: 
1. wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2. wyroby nie posiadające znaku CE - pod warunkiem, że: 

(a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

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

 w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w 
zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację 
zgodności z tą aprobatą, 

 posiada znak budowlany świadczący o zgodności wyrobu z Polską Normą albo 
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 

(b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 
technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

(c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3. jednostkowy – w danym obiekcie budowlanym – wyrób wytworzony według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz jej przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 
deklarację zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
Każda dostarczona partia materiału będzie posiadać odpowiednie dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

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

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

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

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

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektor Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów lub Druków Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektor Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.6.8.3. 
następujące dokumenty: 

(a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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(b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
(d) protokoły odbioru Robót, 
(e) protokoły z narad i ustaleń, 
(f) korespondencję na budowie. 
 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
poszczególnych Specyfikacji Technicznych. Wykonawca będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

(a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
(b) odbiorowi częściowemu, 
(c) odbiorowi końcowemu, 
(d) odbiorowi ostatecznemu , 
(e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót Wykonawca usunie na własny 
koszt wadliwie wykonane prace wraz z pokryciem kosztu materiałów. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego, w celu końcowego  rozliczenia rzeczowo-finansowego zamówienia, 
dokonuje Inspektor  Nadzoru, po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 
się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych 
czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w terminie nie później niż 
7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót, pod warunkiem, że Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą wraz z 
operatem kolaudacyjnym oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku o 
użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane 
celem sprawdzenia i akceptacji. Dokonanie odbioru końcowego następuje, po sprawdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru operatu kolaudacyjnego,  na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę "Wykazu robót wykonanych" potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Wykaz ten sporządzony winien być na podstawie rzeczowego wykonania robót 
wycenionego według cen z oferty Wykonawcy. Zakończenie odbioru końcowego zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego, podlegającym podpisaniu przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron. 

8.5. Odbiór ostateczny Robót 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.  

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

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

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

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

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
D-M-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów - przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi Instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektor Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty - dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł. 
Koszt likwidacji objazdów - przejazdów i organizacji ruchu obejmuje 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI 
POWYKONAWCZEJ DROGI 

NUMER CPV – 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
 
11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem 
(wyznaczeniem) trasy drogowej i jej punktów wysokościowych oraz sporządzeniem 
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi w ramach zadania: „Przebudowa 
drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
Zakres stosowania SST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wszystkim czynnościami mającymi na celu odtworzenie (wyznaczenie) w terenie 
przebiegu trasy drogowej a także wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej 
drogi po jej wybudowaniu. 
W zakres robót wchodzą: 
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych (reperów roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich 
zastabilizowaniem, 

– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów, 
– wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
– wytyczenie skrzyżowań i zjazdów, 
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej 

wybudowanej drogi. 
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11.3. Określenia podstawowe 
11.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i 

wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie 
drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

11.3.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe 
oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

11.3.3. Reper –  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny 
znak wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona. 

11.3.4. Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach 
osnowy geodezyjnej. 

11.3.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie 
oraz geodezyjnej obsługi budowy. 

11.3.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej 
drogi  
i sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

11.3.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

11.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
12. MATERIAŁY 

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

12.2. Materiały do wykonania robót 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 
0,05 ÷ 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować 
pale drewniane średnicy 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach 
uzgodnionych z Inżynierem. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne 
z instrukcjami technicznymi G-1 i G-2. 
13. SPRZĘT 

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

13.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– teodolity lub tachimetry, 
– niwelatory, 
– dalmierze, 
– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 
– ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
14. TRANSPORT 

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

14.2. Transport materiałów i sprzętu 
Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
15. WYKONANIE ROBÓT 

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

15.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
3.  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

15.3. Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 
– zapoznać się z zakresem opracowania, 
– przeprowadzić z Zamawiającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu 

wykonania prac, 
– zapoznać się z dokumentacją projektową, 
– zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową 

drogi, 
– zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
– przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

15.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych 
15.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
i wytycznymi GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
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i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

15.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między 
reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 
metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak jest  takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

15.4.3. Odtworzenie osi i krawędzi trasy 
Tyczenie osi i krawędzi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz 
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
Oś i krawędź trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi i krawędzi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi i 
krawędzi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi i krawędzi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych 
w pkt. 2.2. 
Usunięcie pali z osi lub krawędzi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą 
robót. 

15.4.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 
metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

15.4.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 
5.4.3. 

15.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 
Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 
z podziałem na: 

1. akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2. dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3. dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej. 
Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt 3 oraz formę dokumentów 
należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Dokumentację tę należy okazać 
Zamawiającemu do wglądu. 

15.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 
15.5.1. Zebranie materiałów i informacji 

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego 
instrukcje dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 
geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca 
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 
Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 
– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich 

do pomiarów powykonawczych, 
– rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku 

dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego. 
15.5.2. Prace pomiarowe i kameralne 

W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów 
istniejącej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz 
aktualizacją opisów topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich 
oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub 
zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 
Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać 
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 GUGiK, mierząc wszystkie elementy 
treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone według stanu 
prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z 
rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i 
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i 
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nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne 
elementy według wymagań Zamawiającego. 
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie 
pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą 
klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy plotera. 
Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione 
w drugim akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa 
(numeryczną względnie analogową). 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
instrukcji 0-3, z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną 
przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób 
skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z 
ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

15.5.3. Dokumentacja dla Zamawiającego 
Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego 
następujące materiały: 
– sprawozdanie techniczne, 
– wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie 

5.5.2, 
– kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów 

granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze, 
– kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
– kopie opisów topograficznych, 
– kopie szkiców polowych, 
– nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz wydruk ploterem tych map, jeżeli 

mapa realizowana jest numerycznie, 
– inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

16.2. Kontrola jakości prac 
Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 
powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości 
oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy robót, 

– kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 
– przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, 
– sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej 

kontroli robót. 
Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3. 
17. OBMIAR ROBÓT 

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

17.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km 
(kilometr) i ha (hektar). 
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18. ODBIÓR ROBÓT 
18.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się 
pozytywna. Jeżeli ocena prawidłowości i kompletności wykonania dała wynik ujemny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze SST i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

18.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej 
przeznaczonej dla Zamawiającego. 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

19.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wyznaczenie punktów głównych osi i krawędzi trasy i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi i krawędzi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wytyczenie skrzyżowań i zjazdów, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 
dodatkowych przekrojów, 

 wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, 

 ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp, 

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

 prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej 
drogi według wymagań dokumentacji technicznej, 

 koszty ośrodków i znaków geodezyjnych, 

 likwidacja istniejących oraz założenie nowych punktów geodezyjnych, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach 
niniejszej specyfikacji. 

19.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

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

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej 
4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
NUMER CPV – 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 
 

21. WSTĘP 
21.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej  
nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

21.2. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką: 

– nawierzchni z betonu, 
– ścianki czołowej przepustu. 

 
21.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

21.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

22. MATERIAŁY 
22.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

23. SPRZĘT 
23.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

23.2. Sprzęt stosowany do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może 
być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez  a Nadzoru: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki. 
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24. TRANSPORT 
24.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

24.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka 
transportu zależy od odległości i warunków lokalnych. 

25. WYKONANIE ROBÓT 
25.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

25.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy 
spełnić warunki określone w STWiORB D-05.08.01 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych 
na zimno”. 

Materiały rozbiórkowe, tj. znaki drogowe wraz ze słupkami zostaną przewiezione na 
Obwód Drogowy wskazany przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe należą 
do Wykonawcy.  

Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowartościowych właściwości 
materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje 
we własnym zakresie. 

Koszty związane z odwozem, składowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacją 
ponosi Wykonawca i powinny być wkalkulowane w cenę jednostkową rozbiórki. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką, zagospodarowaniem i/lub 
utylizacją w/w materiałów Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 

Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje 
i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim właścicielem zbrojenia sieci. 
W przypadku stwierdzenia przez Właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy 
pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we 
własnym zakresie. 
Koszt transportu nie podlega osobnej zapłacie i Wykonawca uwzględni go w cenie 
kontraktowej. 
Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki możliwe do ponownego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
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26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
26.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

26.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 
w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

27. OBMIAR ROBÓT 
27.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

27.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni – m2 (metr kwadratowy), 

 dla ścianki czołowej przepustu – m3 (metr sześcienny). 

  
28. ODBIÓR ROBÓT 

28.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich 
wykonania okazała się pozytywna. Jeżeli ocena prawidłowości i kompletności wykonania 
dała wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej 
sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze STWiORB i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
29.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

29.2. Cena jednostki obmiarowej 
Ceny winny obejmować pozyskanie, utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji 
zgodnie z prawem ochrony środowiska o ile materiały nie będą nadawały się do 
ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 
W cenie jednostki obmiarowej należy uwzględnić wartość materiałów pochodzących 
z rozbiórki, które przechodzą na własność Wykonawcy. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje oprócz kosztów wyżej wymienionych: 
a)  dla rozbiórki nawierzchni i ścianki czołowej: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 cięcie nawierzchni/podbudów z mieszanek mineralno-asfaltowych / betonowych 

 rozkucie, zerwanie i rozebranie podbudowy/nawierzchni, 
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 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
z ułożeniem na poboczu, 

 załadunek i wywóz materiału z rozbiórki na składowisko określone w pkt 5.2 wraz 
z kosztami składowania, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 
 

29.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

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

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

1. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
01.03.04 KANAŁ TECHNOLOGICZNY 
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

 

1. WSTĘP 
1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
kanalizacji kablowej (kanału technologicznego): w ramach zadania „Przebudowa drogi 
gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pozycji 
1.1. Zawiera w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów 
budowlanych  oraz  oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przebudową ww. ulicy.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  
Kanalizacja  kablowa  -  zespół  ciągów  podziemnych  z  wbudowanymi  studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli światłowodowych, koordynacyjnych 
1.4.2.  
Ciąg kanalizacji - rury ułożone w wykopie połączone pojedynczo lub w zestawach 
pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji 
1.4.3.  
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli i przewodów 
1.4.4.  
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do której wciąga się kable 
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej. 
1.4.5.  
Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, 
stanowiący dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 
1.4.6.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującym i odpowiednimi polskimi 
normami i podstawową wiedzą techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i sposób ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera oraz aktualną wiedzą 
techniczną. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien 
przedstawić do aprobaty Inżyniera  program zapewnienia jakości. 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy 
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teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennikiem  budowy  oraz  po  dwa  komplety  dokumentacji  
projektowej  i  specyfikacji technicznej. 
1.5.2.  Dokumentacja  techniczna  kontraktu 
Dokumentacja  techniczna  kontraktu czyli komplet  dokumentów  do  przekazania 
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót). 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. W przypadku 
wystąpienia rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1)  dokumentacja projektowa 
2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
3)  przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 
Wykonawca  robót  musi  wykazać  się  niezbędnymi  uprawnieniami  w  zakresie 
prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca  jest  obowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego w  bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi nadzoru) 
do zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem,  projekt  organizacji  ruchu  i 
zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac budowlanych. Wykonawca (Kierownik 
budowy) ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
informacją zawartą w projekcie budowlanym. 
1.5.5.  Przekazanie placu budowy 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz 
stwierdzić odpowiednie przygotowanie do wykonania robót. Przekazanie placu budowy 
robót przez  zleceniodawcę  dla  wykonawcy  winien  być  dokonany  komisyjnie  z  
udziałem zainteresowanych stron, potwierdzony protokołem oraz wpisem do dziennika 
budowy. 
1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych 
dla  zdrowia  oraz  niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych  na budowie oraz dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
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urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania 
przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane 
roboty w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. 
1.5.8.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac 
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania jeże 
li spełniają wymogi zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych [18] tzn. są właściwie 
oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie materiały powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu czynników atmosferycznych 
lub fizykochemicznych. Należy ponadto zachować wymagania  w zakresie  
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na 
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla inspektora 
nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów 
konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez 
Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. Materiały opisane w projekcie z podaniem 
konkretnego typu i producenta stanowią przykład spełniający wszystkie niezbędne 
wymagania techniczne. Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentów 
materiałów od podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów 
technicznych i jakościowych. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera o swoim 
wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla 
przeprowadzenia badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem 
zmieniony bez z 
gody Inżyniera (inspektora nadzoru). 
 
2.4. Elementy gotowe 
2.4.1. Studnie kablowe 
Dokumentacja   projektowa   przewiduje   zainstalowanie   typowych   betonowych 
prefabrykowanych studni SK-1 i SKR1. Pokrywy studni powinny posiadać wywietrzniki. 
Studnie powinny  być  przystosowane  do  wprowadzenia  (przewidzianej w  projekcie)  
ilości  rur osłonowych. Projektowane studnie winny z zewnątrz być pokryte izolacją 
przeciwwilgociową typu ABIZOL lub równoważną. Studnie kablowe i jej prefabrykowane 
elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym 
podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. 
2.4.2. Rury osłonowe 
Rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
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Rury osłonowe powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie osłon rurowych typu RPP i RHDPE. 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
2.4.3 Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien być klasy co 
najmniej III.  
 
3. SPRZĘT 
 
Zastosowany sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z 
założoną jakością oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji kablowej winien wykazywać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
- żurawia samochodowego, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Na środkach transportu 
przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. Wykonawca przystępujący do wykonania sygnalizacji 
świetlnej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód dostawczy (samowyładowczy). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie kanalizacji kablowej 
5.1.1. Trasa kanalizacji 
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji teletechnicznej powinna być zgodna z planem 
zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym. 
5.1.2. Wykonanie kanalizacji 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w 
zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod 
studnie powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. 
Wykop  rowu  pod  kable  i  rury  kanalizacji  kablowych  powinien  być  zgodny  z 
dokumentacją projektową i wskazaniami Inżyniera budowy. Wydobyty grunt powinien być 
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składowany  z  jednej  strony  wykopu.  Skarpy  rowu  powinny  być  wykonane  w  sposób 
zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 
opadów 
atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zgodnie   z   dokumentacją   
projektową   powinny   być   zainstalowane   studnie prefabrykowane SK-1 i SKR1. Studnie 
należy przystosować do wprowadzenia przewidzianej w projekcie ilości rur osłonowych.  
Pokrywy studni powinny być wyrównane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu 
drogowego) lub istniejącymi. Pokrywa studni powinny posiadać wywietrzniki.  
Montaż studni prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu 
producenta  studni.  Studnie  przed  montażem  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  
farbą 
bitumiczną. Studnie powinny być ustawiane na 10 cm warstwie betonu B 10 lub 
zagęszczonego żwiru. Pomiędzy studniami na głębokości poniżej 0,5m należy ułoży 
ć ciągi rur. Wejścia rur do studni należy dokładnie uszczelnić. Skrzyżowania kanalizacji z 
istniejącymi jezdniami, wykonać metodą przewiertu. Przed  zasypaniem  należy  sprawdzić  
rzędne  posadowienia,  stan  zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
Zasypanie studni należy dokonać piaskiem lub gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń 
(np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 
20 cm i zagęszczać. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 
uszkodzeń. 
5.1.3. Zasypanie kanalizacji 
Rury należy układać w warstwie piasku. Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur należy 
przysypać piaskiem do grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą 
piasku grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem, warstwami co 20 
cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót poda kierownik robót, zgodnie z aktualną wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 
założonej jakości wykonywanych robót przy budowie sygnalizacji świetlnej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania  Inżynierowi  zgodności  dostarczonych  materiałów  i  realizowanych  robót  z 
dokumentacją projektową i ST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera 
 dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
03.00.00 REGULACJA URZĄDZEŃ 
03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 
 
 

31. 1. WSTĘP 
31.1. 1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące regulacji 
wysokościowej urządzeń podziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 

31.2. 1.2. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

31.3. 1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 

 regulacją pionową lub przebudową studni rewizyjnych kanalizacji, 

 regulacją pionową lub przebudową studzienek zaworów wodociągowych, 

 regulacją pionową lub przebudową studzienek wpustowych, 

 regulacją pionową lub przebudową studni telefonicznych. 
31.4. 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1  Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

1.4.2.  Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw 
gazowych, 

1.4.3.  Rura ochronna - rura służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus 
drogowy) ewentualnych przecieków wody.  

1.4.4  Studnia kablowa telekomunikacyjna  - pomieszczenia podziemne wbudowane 
między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i 
konserwacji kabli. 

1.4.5.    Kanały 

1.4.5.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

31.5. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt1.5. 

2. MATERIAŁY 
31.6. 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 

31.7. 2.2. Regulacja włazów studzienek i zaworów 
Materiały: 

 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35, 

 dystansowe kręgi betonowe, 

 cegła klinkierowa, 

 piasek do nawierzchni drogowych, 

 deski iglaste obrzynane, 
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 gwoździe budowlane, 

 woda, 

 beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworów), 

 beton zwykły B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych). 
31.8. 2.4. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112. 
 

31.9. 2.5. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

31.10. 2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 
31.11. 2.7 Składowanie materiałów 

 2.7.1. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.7.2. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.7.3. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.7.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób za-
bezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

3. SPRZĘT 
31.12. 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
3. 

4. TRANSPORT 
31.13. 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
Materiały niezbędne do wykonania regulacji zaworów mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.  

31.14. 4.2. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

31.15. 4.3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
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31.16. 4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabez-
pieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

31.17. 4.5. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
31.18. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
31.19. 5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne re-
perów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

31.20. 5.3. Regulacja urządzeń podziemnych (studni i zaworów)  

Poziom włazu studni bądź zaworu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.  

 
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek rewizyjnych i wpustowych 
obejmuje: 
1 demontaż włazów żeliwnych lub betonowych, 
1. ustalenie rzędnej wysokościowej  włazów/krat studzienki, 
2. wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego 

dystansu betonowego, 
3. w przypadku uszkodzonego włazu wymian na nowy (dotyczy również włazów o 

niedostatecznej nośności) 
4. montaż włazów studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni 

krat wpustowych do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową lub przebudową studzienek 
telekomunikacyjnych obejmuje: 
1.     demontaż włazów studzienek telekomunikacyjnych, 
2.     ustalenie rzędnej wysokościowej  włazów studzienki, 
3. wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego 

dystansu betonowego, 
4.   ewentualne obniżenie ram studni lub ewentualne skucie górnej części (w przypadku 

obniżania rzędnej pokrywy studni) 
5.     wymiana uszkodzonych pokryw studni 
6.     montaż włazów studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni. 
 
Zakres prac związanych z wymianą pokryw studzienek telekomunikacyjnych obejmuje: 
1.     demontaż włazów studzienek telekomunikacyjnych, 
2.    wymianę ramy studni na ramę typu ciężkiego 
3.     wymiana pokryw studni na pokrywy typu ciężkiego 
 
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych i gazowych 
obejmuje: 
1.   demontaż pokrywy zaworu, 
2.   ustalenie rzędnej wysokościowej zaworu, 
3.    przygotowanie podłoża pod zawory, 
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4.   wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego 
dystansu betonowego, 
5.    montaż  pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni. 
 
Zakres prac związanych z ułożeniem osłonowych rur dwudzielnych obejmuje: 
1.   odkopanie przewodu teletechnicznego, 
2.   oczyszczenie przewodu teletechnicznego 
3.    założenie rury dwudzielnej, 
4.   zasypanie osłoniętego przewodu teletechnicznego i zagęszczenie, 
 

5.5.3 Roboty ziemne 

5.5.3.1. Głębokość wykopów 

Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [18]. 
5.5.3.2. Szerokość wykopów 

Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [18]. 

5.5.3.3. Przygotowanie wykopów 

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 
normy BN-73/8984-05 [18]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
31.21. 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 

31.22. 6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia studzienek, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia zaworów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
6.2.3.2.  Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek i zaworów)  
Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych zaworów i studzienek oraz, 
jakość wykonanych elementów dystansowych (wylewek, podmurówek bądź kręgów 
betonowych). 

7. OBMIAR ROBÓT 
31.23. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
31.24. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 szt. - przebudowy lub regulacja studni rewizyjnych kanalizacyjnych, 

 szt. - przebudowy lub regulacja studni teletechnicznych, 
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 szt. - przebudowy lub regulacja zaworów, 

 szt. – przebudowy lub regulacji studni wpustowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
31.25. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

31.26. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.2  Regulacja urządzeń podziemnych (zaworów)  
Odbiór robót zanikających obejmuje: 
a) przebudowy lub regulacji studni rewizyjnych kanalizacji, wpustowych, zaworów 
wodociągowych lub studni telefonicznych: 
- jakości wbudowanych elementów (wylewek, podmurówek bądź kręgów betonowych), 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
31.27. 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją 
projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Cena obejmuje: 

 
a) przebudowę lub regulacja studni rewizyjnych kanalizacyjnych, studni wpustowych, 
zaworów i studni teletechnicznych: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- zdjęcie pokrywy włazów studni, bądź demontaż wieka zaworu, 
- roboty pomiarowe mające na celu ułożenie wysokościowe regulowanych 

elementów, 
- wykonanie niezbędnych wylewek, podmurówek bądź ułożeniem dodatkowych 

kręgów betonowych, 
- ewentualne obniżenie ram studni lub skucie ich górnej części, 
- ewentualne zamontowanie ramy studni teletechnicznej typu ciężkiego 
- wymiana uszkodzonych włazów i pokryw studni lub wymianę na pokrywy typu 

ciężkiego 
- wymiana włazów i pokryw studni o  niedostatecznej nośności, 
- zamontowanie zdjętych  elementów (studni, kratek ściekowych bądź zaworów) do 

rzędnych projektowanej nawierzchni. 
b) Zakres prac związanych z ułożeniem osłonowych rur dwudzielnych obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- odkopanie przewodu teletechnicznego, 
- oczyszczenie przewodu teletechnicznego 
-  założenie rury dwudzielnej, 
- zasypanie osłoniętego przewodu teletechnicznego i zagęszczenie, 
- . 
31.28. 9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
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 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
31.29. 10.1. Normy 

  1.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

Wymagania i badania 
  3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
  7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania               

 i badania 
13.PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15.PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.BN-62/6738-03,04, 
07         

Beton hydrotechniczny 

18. BN-86/8971-06.00, 
01 

Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 
„Wipro” 

19.BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                   

 i żelbetowe. 
31.30. 10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 
1984 r. 
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D.03.00.00 ODWODNIENIE DRÓG  
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA/REGULACJA PIONOWA URZ. OBCYCH  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową:, dokonaniem, regulacji 
pionowej urządzeń obcych oraz przebudowy tj. rozbiórki i wykonania nowego kanału deszczowego w 
ulicy.  
1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji: 

„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, średnice według dokumentacji 
projektowej. Ustalenia obejmują: - regulacja pionowa urządzeń obcych, - wykonanie wykopów , - 
wykonanie wykopów kontrolnych. - wykonanie przykanalików z rur PCV SN-8 Ø200/5.9mm SN 12, -
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 400/11.7mm SN 12 PCV Ø300/9.2 SN 12 z 
wydłużonym kielichem, -wykonanie elementów uzbrojenia sieci kanalizacyjnej -wykonanie podłączeń 
z rur PVC 110mm L 1,0mb do wykonanych wpustów ulicznych z drenażu francuskiego. -wykonanie 
odwodnień w postaci sieci kanalizacji deszczowej  
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych.  
1.4.2. Kanały  
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.   1.4.2.2. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej.  
1.4.2.4 Korytko odwodnieniowe – prostokątny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, 
o przekroju poprzecznym w kształcie liter U, umożliwiający tworzenie ciągów linowych na wpust, na 
którym osadzony jest ruszt ściekowy ( stalowy lub Żeliwny)  
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  
1.4.5. Regulacja pionowa urządzeń obcych rektyfikacja urządzeń i ich elementów znajdujących się w 
pasie drogowym do poziomu niwelowanej nawierzchni.  
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  
1.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. i SST D. 00.00.00 1.6 Wspólny słownik zamówień (CPV) Kody grup, klas i kategorii robót 
Wpólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia w SST D. 00.00.00 
"Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą 
posiadać certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.  
2.2. Rury kanałowe i przykanaliki  
2.2.1. Rury PVC Przykanaliki wykonać z rur o średnicach 200*5,9mm ze ścianką jednowarstwową 
litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999) z wydłużonym kielichem z uszczelką, szereg SDR34, o 
sztywności obwodowej SN 8, klasy S. Elementy sieci wykonać z rur PCV 400*11,7mm z ścianką 
jednowarstwową litą z wydłużonym kielichem o sztywności obwodowej SN 12 klasy S zgodnych z 
dokumentacją projektową. Włączenia z drenażu francuskiego z rur PVC 110mm L 1,0m Elementy 
uszczelniające powinny być dostarczane razem z rurami.  
2.3. Wpusty uliczne  
2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-
74080-01 i PN-H-74080-04. Należy stosować wpusty uliczne jezdniowe ( płaskie) z osadnikiem i 
koszem, wyposażone w kratę żeliwną uchylną i zatrzask  
2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi 
betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).  
2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 
cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.  
2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 
cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.  
2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm 
i być wykonane z betonu klasy B 15. 2.3.6. Kruszywo na podsypkę Podsypka może być wykonana z 
tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych 
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 2.3.7 Beton Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 
powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 2.3.8 Zaprawa cementowa Zaprawa 



 

 43 

cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.  
2.4. Składowanie materiałów  
2.4.1. Rury kanałowe Rury należy składować w oryginalnych wiązkach i układać w sterty podparte 
na całej długości lub na podporach drewnianych o rozstawie nie większym niż 2 m. Wysokość sterty 
nie może przekroczyć 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały 
na listwach drewnianych pakietu dolnego. Rury niepakietowane powinny być układane na równym 
podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych. Warstwy rur należy układać na przemian tak, 
by kielichy wystawały poza obrys sterty.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. Rury należy zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Należy ściśle 
stosować się do instrukcji producenta. Dłuższe magazynowanie powinno się odbywać w miejscach 
zadaszonych. Rury betonowe należy ustawić na wyrównanej powierzchni gruntu. Kręgi można 
składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt 
nie przekracza 0,5 MPa. 2.4.4. Wpusty żeliwne Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane 
na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.  
2.4.5. Kruszywo Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: − żurawi budowlanych samochodowych, − 
koparek przedsiębiernych, − spycharek kołowych lub gąsienicowych, − sprzętu do zagęszczania 
gruntu, − wciągarek mechanicznych, − beczkowozów.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Transport rur kanałowych Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami 
skrzyniowymi i powinien się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do +30°C. 
Rury nie mogą być narażone na długotrwałą emisję promieni słonecznych. Podczas prac 
przeładunkowych rur nie należy rzucać. Rury należy przewozić w oryginalnych wiązkach. Rury 
powinny być układane w samochodzie na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm i grubości min. 2,5 cm - ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed 
zarysowaniem i przesuwaniem się. Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 
naprzemianlegle.  
4.2. Transport wpustów żeliwnych Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  
4.3. Transport mieszanki betonowej Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie 
środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych.  
4.4. Transport kruszyw Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4.5. Transport cementu i jego przechowywanie Transport cementu i przechowywanie powinny być 
zgodne z BN-88/6731-08.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi.  
5.2. Roboty ziemne Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 oraz z specyfikacją techniczną 
dla robót technologicznych i konstrukcyjnych. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu należy wykonać na 
poziomie rzędnej projektowanej. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami 
kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 
0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie 
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
5.3. Przygotowanie podłoża Wykop w miejscu układanych kanałów należy wykonać o głębokości 
0,20m poniżej projektowanej rzędnej spodu kanału i wykonać podsypkę z piasku bez grud i kamieni i 



 

 44 

zagęścić ją do min. 90% zmodyfikowanego współczynnika SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE SST- D.03.02.01 66 Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Stanicy. Proctora. 
Podsypkę zagęszczać przy użyciu wibratora płytowego z rozdzielną płytą wibracyjną dającą 
możliwość równoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodów. Należy stosować przepisy 
zawarte w PN-EN 1610:2002.  
5.4. Roboty montażowe  
5.4.1. Rury kanałowe Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PCV układa się zgodnie z PN-EN 
1610:2002 oraz „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji rurociągowych 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Część III. Zewnętrzne przewody kanalizacyjne 
z rur PVC” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. W 
miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości co najmniej 10cm 
dla umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury w kielich. Prawidłowo ułożony odcinek rury 
kanalizacyjnej wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej 
na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do 
dołka montażowego, które ulegają zasypaniu po próbie szczelności. Poszczególne ułożone rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  
5.4.2. Przykanaliki Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: − trasa przykanalika powinna być prosta, 
bez załamań, − minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m, − długość 
przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, − włączenie przykanalika do kanału może być 
wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu 
bocznego, − spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max. 400 ‰, − kierunek trasy 
przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, − włączenie przykanalika 
do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o , max. 90o (optymalnym 60o ).  
5.4.3. Wpusty Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. Krata ściekowa wpustu powinna 
być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej 
ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. uliczne jezdniowe ( płaskie) 
z osadnikiem i koszem, wyposażone w kratę żeliwną uchylną i zatrzask  
5.4.4. Izolacje Zastosowane rury nie wymagają zabezpieczenia. W środowisku słabo agresywnym, 
niezależnie od czynnika agresji, studzienki betonowe należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 
izolacją asfaltową oraz dwukrotne zaizolowanie 2xAbizol R + 2xAbizol P wg PN-C-96177.  
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie Zasypka kanału składa się z dwóch warstw: - warstwy 
obsypki piaskowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury, - warstwy do powierzchni terenu lub 
wymaganej rzędnej. Zasypywanie wykopu należy przeprowadzić w trzech etapach: - wykonać 
obsypkę piaskową dla rury kanałowej z wyłączeniem odcinków złączy, - wykonanie obsypki 
piaskowej w miejscach połączeń – wykonuje się po próbie szczelności, - zasypanie wykopu gruntem 
zmieszanym z piaskiem w stosunku 1:1 z jednoczesnym zagęszczaniem, rozbiórką deskowań i 
rozpór ścian. Niezwykle ważne jest prawidłowe prowadzenie zagęszczania gruntu oraz dobre 
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z 
drewna twardego. Zagęszczanie warstwy ochronnej prowadzić mechanicznie ubijakami z 
zachowaniem minimalnej odległości 10cm od krawędzi rury oraz 30cm warstwy piasku ponad 
wierzchem rury. Po zagęszczeniu warstwy ochronnej należy wykop zasypywać mieszanką gruntu 
rodzimego i piasku w stosunku 1:1, aby uniknąć osiadania terenu. Zasypkę zagęścić do wskaźnika 
95% w zmodyfikowanej skali Proctora.  
5.4.6 Rury ochronne Przewody układać w izolowanej rurze ochronnej stalowej, bez szwu walcowane 
na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i 
zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2) na płozach z 
tworzywa sztucznego typ E/C o wysokości H-50mm firmy n/p Integra, zaś końce rur ochronnych 
zabezpieczyć manszetami typu N, n/p firmy Integra. Powyższe zabezpieczenie tj. zewnętrzne 
powłoki bitumiczne należy stosować także do elementów betonowych fundamentów masztów 
oświetleniowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
uzyskać badania materiałów do wytwarzania betonu i zapraw i ustalić receptę. Na wszystkie 
materiały powinien uzyskać stosowne certyfikaty.  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST 
i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:  
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- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z piasku, 
kruszywa mineralnego lub betonu,  
- badanie odchylenia osi kanału,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  
- badanie odchylenia spadku kanału, - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, - badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, - odchylenie szerokości 
warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,  
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,  
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 
długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.6,  
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5mm.  
6.2.4. Dokumentacja budowy Dokumentację budowy stanowi dziennik budowy, protokoły odbioru 
robót zanikowych oraz plan „bioz”. Dokumenty te należy przechowywać w biurze kierownictwa 
budowy lub w innym, wskazanym na tablicy informacyjnej, miejscu i powinny być dostępne dla 
inspektora nadzoru i kontroli nadzoru budowlanego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji w 
wykonanie której wchodzą następujące roboty:  
- roboty pomiarowe,  
- wykopy kontrolne wraz z ich zasypaniem, 
 - wypełnienie przestrzeni pomiędzy przewodami,  
- osypka piaskowa,  
- wykonanie kanałów z rur PVC400;315 i przykanalików fi 200mm  
- montaż kanałów - wykonanie studzienek, - próba wodna, - montaż rur ochronnych typu Arota/SRS 
lub równoważne.  
- sztuka regulacji pionowej wg rodzajów regulowanych elementów 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlegają:  
− roboty montażowe wykonania przykanalika,  
− wykonane studzienki ściekowe,  
− wykonana izolacja,  
− zasypany zagęszczony wykop.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Podstawę do odbioru robót powinny stanowić 
następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Zasady płatności za wykonanie zadania ustalone 
zastaną w umowie. Płatność za wykonanie zadania może nastąpić po podpisaniu protokołu odbioru 
robót, w którym stwierdzi się wykonanie pełnego zakresu umownego.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
− oznakowanie robót,  
− dostawę materiałów,  
− wykonanie robót przygotowawczych,  
− wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
− przygotowanie podłoża i fundamentu,  
− ułożenie przewodów przykanalików, studzienek ściekowych,  
− wykonanie izolacji rur i studzienek,  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. Cena wbudowania 1 
szt. studzienki obejmuje:  
- wykonanie wykopu pod studnię uliczną wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, - 
przygotowanie podłoża i fundamentu,  
- odwodnienie wykopu - wbudowanie wpustów i studni kanalizacyjnych Cena regulacji pionowej 
urządzeń obcych obejmuje:  
- regulację pionową  
- wypełnienie szczelin nawierzchnia/urządzenie obce bitumiczna masą zalewową  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania  
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni. Żwir i mieszanka  
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
7. PN-69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
8.PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C  
9.PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C  
10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
11.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny  
12.PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
13.PN-EN 1401:1999 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  
14.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  
15. PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej  
16. PN-EN 13101:2004 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, 
znakowanie, badanie i ocena zgodności  
17. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.  
18. PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego Deskowanie uniwersalne.  
19. PN-85/M-74081 Studnie betonowe z betonu wodoszczelnego  
20. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno  
21. PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
04.00.00 PODBUDOWY 
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 
 
32. WSTĘP 

32.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 

32.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

32.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy ulepszonego podłoża i 
warstwy konstrukcji nawierzchni drogowych. 

32.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

32.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
33. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
34. SPRZĘT 

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

34.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 
Nadzoru może dopuścić wykonanie profilowania podłoża z zastosowaniem 
spycharki  
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
35. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
36. WYKONANIE ROBÓT 

36.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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36.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

36.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy ulepszonego podłoża i warstwy 
konstrukcji nawierzchni drogowych, należy wykonać zgodnie z zasadami i wymaganiami 
określonymi w  SST 02.01.01 pkt 5.3 i SST 02.03.01 pkt 5.3. 

36.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
37. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

37.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

37.2. Badania w czasie robót 
37.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  
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1 Szerokość 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Wg Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

3 Równość poprzeczna Wg Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Wg Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 
Zagęszczenie, wilgotność  

gruntu podłoża 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 1500m2 

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

Szerokość 
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm, -5 cm. 

37.2.2. Równość podłużna i poprzeczna 
Wymagania dotyczące nierówności podłużnych i poprzecznych zawarte zostały w Dz.U.  
nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

37.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 
37.2.4. Rzędne wysokościowe 

Wymagania dotyczące rzędnych wysokościowych zawarte zostały w Dz.U. nr 43, poz. 430  
z późn. zm. 

37.2.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 
37.2.6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 

Zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy ulepszonego podłoża i warstwy 
konstrukcji nawierzchni drogowych, należy wykonać zgodnie z zasadami i wymaganiami 
określonymi  
w SST D-02.00.00 oraz SST 02.01.01 pkt 5.3 i SST 02.03.01 pkt 5.3. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Zagęszczenie gruntu należy ustalać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

37.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego 
podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
38. OBMIAR ROBÓT 

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

38.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża gruntowego. 
39. ODBIÓR ROBÓT 

39.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty do zgodności z ww. warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
40. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

40.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

40.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie sprzętu, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

 utrzymanie podłoża w czasie robót, 

 odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 

 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

 odwiezienie sprzętu, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej 
specyfikacji. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST 
i postanowień Inspektora Nadzoru. 

40.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

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

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

41. PRZEPISY ZWIĄZANE 
41.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

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

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
41.2. Inne dokumenty 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, 
Warszawa 2014 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
04.00.00 PODBUDOWY 

04.02.01   WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE  
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 

1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających przy realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu warstw 

odsączających i odcinających w czasie budowy lub przebudowy dróg. 
Warstwy odsączające i odcinające stosuje się jako część podbudowy pomocniczej w 

przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, 
o ile warstwy te zostały zaprojektowane w dokumentacji projektowej. 

Warstwę odcinającą stosuje się pod warstwą odsączającą lub warstwą podbudowy z 

kruszywa o ile nie jest spełniony warunek szczelności określony w p.2.1.1., w celu 
przeciwdziałania przenikaniu do niej cząstek gruntu z podłoża i zamulaniu. 

Warstwę odsączającą stosuje się w celu odprowadzenia wody przedostającej się pod 
konstrukcję nawierzchni. W przekroju poprzecznym warstwę odsączającą zaleca się układać na 
całej szerokości korony drogi 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Grunty wysadzinowe - grunt o wskaźniku piaskowym poniżej 25, łatwo tworzące soczewki 
lodowe i wysadziny w okresie mrozów; piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyły piaszczyste, 
pyły, gliny, iły warwowe, gliny zwięzłe pylaste i piaszczyste, iły, iły piaszczyste i pylaste. 

1.4.2. Grunty wątpliwe - grunty o wskaźniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej 

zdolności do tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozów; piaski pylaste, 

żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste, 

1.4.3. Grunty niewysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym powyżej 35, nie tworzące 
soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozów; żwiry, pospółki, piaski grubo -, średnio i 
drobnoziarniste oraz rumosze skalne ( nie gliniaste ). 

1.4.4. Geosyntetyki - wyroby przemysłu włókienniczego oraz inne materiały syntetyczne, 

stosowane w inżynierii geotechnicznej, charakteryzujące się: 
- małą grubością i znaczną rozciągłością w pozostałych dwóch kierunkach, 
- giętkością i łatwością przyjmowania nadawanych im kształtów, 
- określoną wytrzymałością na rozciąganie i przebicie, przy znikomej 
wytrzymałości na zginanie. 

1.4.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w SST D-00.00.00. " Wymagania ogólne ". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową., SST oraz z 
zaleceniami Inżyniera ( Inspektora Nadzoru ). 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogólne ". 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Kruszywa 
 

2.1.1 . Właściwości kruszyw na warstwę odcinającą i odsączającą 
Warstwa odcinająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku lub pospółki, 

spełniających następujące warunki : 

 
a) szczelności, określony zależnością : 

    D15 
<5 

d85  
 
 
gdzie :  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej, 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością 
     d60 

U =   >5 

d10 

gdzie : U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą  

 
oraz możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy odcinającej równego 1,00 
według normalnej próby Proctora ( PN-88/B-04481, metoda I lub II ) [2], badanego zgodnie z 

normąBN-77/8931-12 [21]. 
Warstwa odsączająca z kruszywa powinna być wykonana z piasku, pospółki albo żwiru, 

spełniającego następujące warunki: 
a) wodoprzepuszczalności; wartość współczynnika wodoprzepuszczalności "k" powinna być 

większa od 8 m/dobę, 
b) zagęszczalności; użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U   o   wartości   

co   najmniej   5   i   umożliwiać   uzyskanie   wskaźnika   zagęszczenia (Is)   warstwy   
odsączającej       równego    1.00   według   normalnej   próby   Proctora (PN   -   88/B-04481,   
metoda   I   lub   II)   [2],   badanego   zgodnie   z   normą   BN-77/8931-12 [21]. 

Jeżeli warstwa odsączająca nie jest układana na warstwie odcinającej, to materiał użyty do 
wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać również warunek szczelności, tak jak 
określono to dla warstwy odcinającej. 

Oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy odcinającej lub 
odsączającej nie powinno zawierać zanieczyszczeń, 
a)   obcych   -   zawartość   nie   więcej    niż   0,3%   badanie   według    PN-7S/B-06714/12 

[10], 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN-78/B-

06714/26 [13]. 
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2.1.2. Źródła materiałów 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem robót z użyciem tych 
materiałów. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi ( Inspektorowi Nadzoru ) wyniki 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych 
dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p. 
2.1.1. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do 
wbudowania przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru) jeżeli dostarczone przez Wykonawcę 
wyniki badań laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych 
przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru ) wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami 
określonymi wp. 2.1.1. 

Zaakceptowanie   źródła   materiałów   nie   oznacza,   że   wszystkie   materiały z tego 
źródła będą przez Inżyniera ( Inspektora Nadzoru ) przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek 
materiały z takiego źródła, które nie spełniają wymagań określonych w p. 2.1.1. zostaną 

odrzucone. 
 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 

jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. SPRZĘT 
Do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej z kruszywa należy stosować 

równiarki i walce drogowe, a w razie potrzeby inny sprzęt zagęszczający, zapewniający 
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora 
Nadzoru). 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Transport kruszywa 

 
Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej, należy dostarczać na 

budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i 
segregacją. 

Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej powinno spełniać wymagania określone w p. 2.1. 

Ruch środków transportowych po koronie budowanej drogi powinien być zorganizowany 
w sposób uniemożliwiający powstanie kolein. 
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5. WYKONANIE ROBOT  
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe warstw odcinającej i odsączającej, powinno być wykonane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 " Roboty ziemne " oraz D-04.01.01 " Profilowanie i 
zagęszczanie podłoża ". 

Przed wykonaniem warstwy odcinającej i odsączającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca 
podłoża z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie 
nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez 
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Jeżeli według dokumentacji projektowej lub zaleceń Inżyniera (Inspektora Nadzoru) 
warstwa odsączająca będzie układana tylko pod nawierzchnią, w korycie z zastosowaniem 

sączków odprowadzających wodę z warstwy odsączającej na skarpę, to położenie elementów 
odwodnienia powinno być wytyczone geodezyjnie. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać 
wykonanie warstwy odcinającej i odsączającej zgodnie z dokumentacją projektową lub 
według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinającej i odsączającej 
powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót 
przez Wykonawcę. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżynier (Inspektora Nadzoru ) . 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.2. Rozkładanie kruszywa 
 
Kruszywo do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinno być rozkładane w 

warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką 
grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Warstwy - odcinająca i odsączająca powinny być rozłożone w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli warstwę 
odsączającą wykonuje się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda z nich powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych." 

Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera ( Inspektora Nadzoru ). W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o 

odpowiednich właściwościach. 

 

5.3. Zagęszczenie kruszywa 
 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej lub odsączającej należy 

przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo 
od krawędzi do środka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej 
krawędzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż Uo otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwa odcinającai odsączająca powinna być zagęszczona 
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zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru). 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-88/B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda I lub II ). Jeżeli 
materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być 
zwilżony wodą, i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 

5.4. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni 

przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia, czy 
sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, określenia grubości materiału w stanie 

luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości zagęszczonej warstwy i określenia potrzebnej 
liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć kruszywa oraz sprzętu do rozkładania i 
zagęszczania, takich jakie będą stosowane do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m ,̂ a długość nie powinna 
być mniejsza niż 200m. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera 
(Inspektora Nadzoru). 

O ile przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego Wykonawca może 
przystąpić do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej dopiero po odebraniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru ). 

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odcinająca i odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymane w dobrym stanie.. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych 
napraw objęte są ceną jednostkową l metra kwadratowego warstwy. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru ). 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad 
określonych w p. 2.1.2., w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w p. 2.1.1. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z kruszywa 

 
6.3.1.1. Częstotliwość badań kontrolnych 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinającej i 

odsączającej z kruszyw podano w tablicy 1. 

Tablica l. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinającej lub 

odsączającej z kruszyw 

Lp. 
 

Wyszczególnienie robót 
 

Częstotliwość badań 
 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 
 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy(9m2) 
przypadająca na jedno 
badanie 
 1. 

2. 3. 
4. 
 

Uziarnienie kruszywa Wilgotność 
kruszywa Zagęszczenie warstwy 
Zawartość zanieczyszczeń obcych 
 

2 
 

600 
 

5. 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
 

— 
 

6000 i przy każdej 

zmianie kruszywa 

 

6.3.1.2. Badania właściwości kruszywa 
 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić badania właściwości 

kruszywa, określone w tablicy l. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi (Inspektorowi Nadzoru ). 

Na podstawie wyników badań uziarnienia należy sprawdzić, czy stosowany 

materiał spełnia warunki określone w p. 2.1.1. 

6.3.1.3. Badanie zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej 

 
Zagęszczanie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-88/B-
0481 ( metoda I lub II ). Zagęszczenie należy sprawdzać według BN-77/8931-12 , 
przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m .̂ 

W przypadku, gdy przeprowadzone badania zagęszczenia według metody Proctora 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziamienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Jako kryterium oceny dobrego 
zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. 
Wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2.2. 
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6.3.1.4. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją ± 20% jej wartości, określonej według normalnej próby Proctora, według PN-88/B-
04481 ( metoda I lub H ). Wilgotność kruszywa należy badać według PN-77/B-06714/17 [12] 
przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 

6.3.1.5. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co 

najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż 
w jednym punkcie na każde 400 m  ̂warstwy. 

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

6.4.    Badania i pomiary wykonanej warstwy   odsączającej i odcinającej oraz zasady 

postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

6.4.1, Warstwa z kruszywa 

6.4.1.1. Grubość warstwy 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstwy w obecności Inżyniera 

przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 
2000 m .̂ Jeżeli ze względów technologicznych, warstwa została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworów grubość 
powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie 
może być większy od 15%. 

Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W 
przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Inżyniera ( 

Inspektora Nadzoru ), dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem 
grubości. 

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

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

Wykonawcy. 

6.4.1.2. Zagęszczenie warstwy 
Do odbioru zagęszczenia warstwy odcinającej i (lub) odsączającej Wykonawca 

przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia wraz z 
wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli 
zagęszczania warstwy. 

Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych, tzn. gdy wskaźnik zagęszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i równego l ,00 i 
ewentualnie określić potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie, według tablicy 2. 

Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % 
warstwę należy wymienić na nową na koszt Wykonawcy. 
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Tablica 2. Potrącenia za niewłaściwe zagęszczenie 

Procent wyników badań w granicach 
dopuszczalnych 

Potrącenia od ceny jednostkowej ( % )  

95 
 

5 
 90 

 
10 
 85 

 
20 
 80 

 
30 
 75 

 
40 
 70 

 
50 
 

 
6.4.1.3, Cechy geometryczne warstwy 

 
Równość. Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy 

mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i 
odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na l km. 
Nierówności nie powinny przekraczać"2 cm. 

Spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty 4 metrowej i poziomnicy 
co najmniej 10 razy na l km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 

poziomych : na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w 
środku i na końcu każdego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach w przypadku autostrad i dróg ekspresowych lub co lOOm dla pozostałych 
dróg. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi zmierzonymi i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

Ukształtowanie osi warstwy odcinającej i odsączającej należy sprawdzać w 
punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej 
niż co 25 m w przypadku autostrad i dróg ekspresowych lub co 100 m w przypadku 

pozostałych dróg. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do _ osi projektowanej o 

więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub niż 5 cm dla pozostałych dróg. 
Szerokość - należy sprawdzać co najmniej 10 razy na l km. Szerokość nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10, -5 cm. 
Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 

geometrycznych. Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w p. 6.4.1.3. powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBOT 

Obmiar warstwy odcinającej i odsączającej powinien być dokonany na 
budowie, w metrach kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu. 
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Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych 
powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni 
zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru ), Nadmierna grubość 
lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana 
bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o 
dodatkową zapłatę. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór warstwy odcinającej i odsączającej jest dokonywany na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

Wykonawca zgłasza Inżynierowi ( Inspektorowi Nadzom ) do odbioru zakończony 
odcinek warstwy odcinającej i odsączającej. Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie 
wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje Inżynier ( Inspektor Nadzoru ) na podstawie wyników badań 
Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót, ewentualnych uzupełniających 
badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 

 
Inżynier ( Inspektor Nadzoru ) zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy : 
a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszymi specyfikacjami ; 

koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
b)   istnieją  jakiekolwiek   wątpliwości   co   do   jakości   robót   lub   rzetelności   badań   

Wykonawcy ; koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ( Inspektor Nadzoru ) ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci 
wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, według zasad określonych w niniejszej 
specyfikacji. 

Roboty poprawkowe lub wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem ( Inspektorem Nadzoru ). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za metr kwadratowy wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami za 
niewłaściwe cechy geometryczne i zagęszczenie. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsączającej i/lub odcinającej z 
kruszywa obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 

i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
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- utrzymanie warstwy z kruszywa. 
 
Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geosyntetyków 

obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy    geosentyków, 
- utrzymani warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

1. PN-87/S-02201 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy 

i określenia." 

2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu." 

3. PN-60/B-04493     "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej." 
 
 4. PN-81/P-04612     "Metody badań wyrobów włókienniczych. Pomiar grubości. " 
5. PN-85/P-04613 " Metody badań wyrobów włókienniczych. Płaskie wyroby włókiennicze. 

Wyznaczenie masy liniowej i powierzchniowej. " 

6. PN-84/P-04626 "Metody badań wyrobów włókienniczych. Płaskie wyroby włókiennicze. 

Wyznaczenie siły zrywającej i wydłużenia przy zerwaniu metodą 
pasków. " 

7. PN-79/P-04738     "Metody badań wyrobów włókienniczych. Wyznaczenie 
wytrzymałości na 

przebicie." 

8. PN-76/B-06714/00 "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. " 
9. PN-89/B-06714/01 "Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenia badań." 
10.PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych." 
11.PN-91/B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 
ziarnowego." 
12.PN-77/B-06714/17 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
13.PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń  

organicznych. " 
14.PN-B-11111     " Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i 

kolejowych. 

Żwir i pospółka. " 
15.PN-B-11113   " Kruszywa mineralne. Kruszywo naturahie do nawierzchni  

drogowych. 
Piasek." 

16.BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. " 
17.BN-64/8931-02  "Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą." 
18.BN-75/8931-03 "Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. " 
19.BN-68/8931-04 'Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
20.BN-70/8931 -05    "Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. " 



 

 62 

21.BN-778931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. " 
22.PN-S-02205/98  "Roboty ziemne.Wymagania i badania." 
23.PN-S-06102  "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. " 
24. B N-76/8 9 5 0-03  "Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów  

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości. " 

10.2. Inne dokumenty 

25.Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 1983. 

26.Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie 
kraju przez zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 
27.Włókniny w konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wytyczne projektowania 

i wykonywania, COBRBI" Hydrobudowa" i SGGW-AR, Warszawa, 1986. 28. Wytyczne 

budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, 
IBDiM, Warszawa, 1986. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
04.00.00 PODBUDOWY 
04.04.02A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ  
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, 
DRÓG 
 
42. WSTĘP 

42.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne 
Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

42.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  
z wykonaniem i odbiorem warstwy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o 
uziarnieniu 0/31,5 jako: 

 warstwy z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm z mieszanki 
kruszywa C50/30  jako warstwa ulepszonego podłoża (zjazdy 
indywidualne i zatoki autobusowe). 

 
42.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 
ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może 
być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych 
kruszyw w określonych proporcjach. 
1.3.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 
niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma 
zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
1.3.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być 
naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
1.3.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, 
które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest 
uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak 
żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, 
nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
1.3.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w 
wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną 
modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: 
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
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1.3.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału 
zastosowanego uprzednio w budownictwie. 
1.3.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, 
mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
1.3.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie 
ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu 
uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. 
Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej 
lub karbonatyzacji. 
1.3.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz 
tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody.  
1.3.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, 
wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [24] 
1.3.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach 
ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 
mm. 
1.3.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach 
ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  
1.3.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące 
mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 
1.3.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących 
warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków 
warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został 
ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia 
dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 
1.3.15. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance 
przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża 
ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy 
sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i 
niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje 
największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  
1.3.16. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją 
nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub 
nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłoże ulepszone 
może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i 
wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono 
spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 
1.3.17. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji 
nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania mrozu. 
1.4.18. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która 
mogłaby przedostać się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Jeżeli występuje w 
podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną lub w przypadku występującej 
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warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta charakteryzuje 
się wystarczającą przepuszczalnością po zagęszczeniu. 
1.3.19. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przedostania się cząstek gruntu podłoża   do   warstw   wyżej   położonych.   
Warstwa  ta   powinna  zapewnić  spełnienie  warunku  szczelności  (D15/d85 ≤ 5).  
1.3.20. Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie 
występującego w okresie budowy ciężkiego ruchu technologicznego, nazywana 
również warstwą technologiczną. 

42.3.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

42.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
43. MATERIAŁY 

43.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wszystkie użyte do wykonania Robót materiały powinny być zgodne z  Rysunkami, 
wymaganiami określonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawcę 
programem zapewnienia jakości [PZJ] zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały geosyntetyczne powinny być wyprodukowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002), powinny posiadać ważną 
Aprobatę Techniczną i znak CE względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo 
– badawczego. 

43.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 
stabilizowanej georusztem powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane 
w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków (o wielkości powyżej 
63mm). 
 
Tablica 1. Wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek 
niezwiązanych C50/30  w warstwie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża 
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – Deklarowana,  

wsk. – wskaźnik,  wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 
 
 
 
 
 

Właściwość 
kruszywa 

Metod
a 

badani
a 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania  
w podbudowie pomocniczej pod 

nawierzchnią drogi obciążonej ruchem 
kategorii KR3 ÷ KR7 
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Punkt 
PN-
EN 

1324
2 

Wymagania 
 

Podbudowa 
pomocnicza 

Ulepszone 
podłoże 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

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

Uziarnienie PN-EN 
933-1 

 

4.3.1 Kruszywo 
grube: kat. 
GC85/15,   
kruszywo 
drobne: kat. 
GF85, kruszywo 
o ciągłym 
uziarnieniu: kat. 
GA85.    
Uziarnienie 
mieszanki 
kruszywa wg 
rys.1 

 Kruszywo 
grube: kat. 
GC80/20,   
kruszywo 
drobne: kat. 
GF80, kruszywo 
o ciągłym 
uziarnieniu: kat. 
GA75.    
Uziarnienie 
mieszanki 
kruszywa wg rys 
2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich 

PN-EN 
933-1 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. 
brak wymagania), kruszywo o 
ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. 
brak wymagania) 
 

Kształt kruszywa grubego 
– maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 
933-3 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)  

Kształt kruszywa grubego 
– maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 

4.5 Kat. C50/30  
 

Zawartość pyłów w 
kruszywie grubym*) 

PN-EN 
933-1 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji 
przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  
kruszywie drobnym*) 

PN-EN 
933-1 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji 
przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na 
pojedynczych frakcjach, a tylko w 
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mieszankach wg wymagań dla 
mieszanek 

Odporność na 
rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN 
1097-2 

5.2 Kat. LA50  Kat. LANR  

Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN 
1097-1 

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. 
współczynnik mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-
6, roz. 
7, 8 i 9 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-
6, roz. 
7, 8 i 9 

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242**)  (tj. maksymalna 
wartość nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie 

PN-EN 
1744-1 

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN 
1744-1 

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-
1, roz. 
19.3 

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % 
objętości). Dotyczy żużla z 
klasycznego pieca tlenowego i 
elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielko- piecowym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-
1, p. 
19.1 

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-

1, 
p.19.2 

[ 

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, 
szkło  
i plastik, mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3 
i PN-
EN 

1097-2 

7.2 Kat. SBLA (tj. 
wzrost 
współczynnika 
Los Angeles po 
gotowaniu ≤ 
8%) 

Kat. 
SBLADeklarowana (tj. 
wzrost 
współczynnika 
Los Angeles po 
gotowaniu ≤ 
8%) 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: 
kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie 
≤ 4% masy), skały osadowe: kat. 
F10, kruszywa  
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z recyklingu: kat. F10 (F25***) 
 

Skład materiałowy - Zał. 
C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy 
środowiskowe 

- Zał. 
C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych 
krzywych granicznych 
**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić 
mrozoodporność 
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
Tablica 1a. Wymagania według WT-4 i PN-EN 13242 wobec kruszyw CNR do 
mieszanek niezwiązanych  w warstwie podbudowy pomocniczej  
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – Deklarowana,  

wsk. – wskaźnik,  wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 
 

Właściwość 
kruszywa 

Metod
a 

badani
a 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania  
w podbudowie pomocniczej pod 

nawierzchnią drogi obciążonej ruchem 
kategorii KR3 ÷ KR7 

Punkt 
PN-
EN 

1324
2 

Wymagania 
 

Podbudowa pomocnicza 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

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

Uziarnienie PN-EN 
933-1 

 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC85/15,   
kruszywo drobne: kat. GF85, 
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
kat. GA85.    
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
wg rys.1 
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Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich 

PN-EN 
933-1 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 

 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. 
brak wymagania), kruszywo o 
ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. 
brak wymagania) 
 

Kształt kruszywa grubego 
– maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 
933-3 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)  

Kształt kruszywa grubego 
– maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 

4.5 Kat. CNR  
 

Zawartość pyłów w 
kruszywie grubym*) 

PN-EN 
933-1 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji 
przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  
kruszywie drobnym*) 

PN-EN 
933-1 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji 
przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na 
pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymagań dla 
mieszanek 

Odporność na 
rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN 
1097-2 

5.2 Kat. LA50  

Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN 
1097-1 

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. 
współczynnik mikro-Devala >50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-
6, roz. 
7, 8 i 9 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-
6, roz. 
7, 8 i 9 

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242**)  (tj. maksymalna 
wartość nasiąkliwości  ≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie 

PN-EN 
1744-1 

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN 
1744-1 

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 

PN-EN 
1744-

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % 
objętości). Dotyczy żużla z 
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 1, roz. 
19.3 

klasycznego pieca tlenowego i 
elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielko- piecowym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-
1, p. 
19.1 

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym 

PN-EN 
1744-

1, 
p.19.2 

[ 

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, 
szkło  
i plastik, mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3 
i PN-
EN 

1097-2 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika 
Los Angeles po gotowaniu ≤ 8%) 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: 
kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie 
≤ 4% masy), skały osadowe: kat. 
F10, kruszywa  
z recyklingu: kat. F10 (F25***) 
 

Skład materiałowy - Zał. 
C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy 
środowiskowe 

- Zał. 
C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*)       Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych 
krzywych granicznych 
**)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić 
mrozoodporność 
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
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43.3. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwiązanej powinna być ciągła i nie może 
przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna mieszanki nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia mieszanek niezwiązanych, określona według WT-4 powinna, 
leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na 
rysunkach1 i 2. 
 Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw 
podbudowy pomocniczej 

 
Rys.2.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstwy 
podłoża ulepszonego 

 
43.4. Parametry mieszanek niezwiązanych 

Mieszanki niezwiązane do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej oraz 
warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa powinny spełniać wymagania podane w 
Tablicy 2 i 3. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy 
pomocniczej  
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Rozdział 
w 

normie 
PN-EN 
13285 

Właściwość 
Wymagania wobec 

mieszanek niezwiązanych 

Odniesienie 
do  

PN-EN 13285 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierz. 
przekrusz. lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-5 

C50/30 CNR Tabl. 7 

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

4.3.2 
Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF 
UF12 UF12 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.3 
Zawartość nadziarna: 

kategoria OC 
OC90 OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 
Wymagania wobec 

uziarnienia 

Krzywa 
uziarnienia 
wg rys. 1 

Krzywa 
uziarnienia 
wg rys. 1 

Tabl. 5 i 6 

4.5 
Wrażliwość na mróz: 

wskaźnik piaskowy SE*), co 
najmniej 

40 40 - 

 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej 
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA40 - 

 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej 
z mieszanki) wg PN-EN 1097-

1, kategoria MDE 

Deklarowana Deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy 

fakcji 8/16 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F7 F7 - 

 

Wartość CBR po 
zagęszczeniu do wskaźnika 

zagęszczenia Is=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co 

najmniej 
 

≥ 60 ≥ 60 - 

4.5 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, %  wilgotności 

optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw ulepszonego 
podłoża  
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Rozdział 
wnormie 
PN-EN 
13285 

Właściwość 

Wymagania 
wobec 

mieszanek 
niezwiązanych 

Odniesienie do  
PN-EN 13285 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierz. 
przekrusz. lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg PN-EN 

933-5 

C50/30 Tabl. 7 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF12 Tabl. 2 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
LFNR Tabl. 3 

4.3.3 
Zawartość nadziarna: kategoria 

OC 
OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 
Krzywa 

uziarnienia wg 
rys. 1 

Tabl. 5 i 6 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik 

piaskowy SE*), co najmniej 
35 - 

 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż: 

LANR - 

 

Odporność na ścieranie (dotyczy 
fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 
kategoria MDE 

Deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy fakcji 
8/16 odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1367-1 
F10 - 

 

Wartość CBR po zagęszczeniu 
do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

 

≥ 40 - 

4.5 
Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, %  wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 
70-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 
 
Dodatkowo mieszanka niezwiązana powinna mieć wodoprzepuszczalność k10>8 
m/dobę oraz zawartość ziarn przechodzących przez sito 0,063 mm poniżej 7% w 
celu zapewnienia odprowadzenia wody. 

43.5. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 
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44. SPRZĘT 
44.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

44.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej, 

b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do 

stosowania  
w miejscach trudno dostępnych, 

e) układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie 
geowłókniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, 
ciągnika, ładowarki itp., 

f) prostych narzędzi ręcznych – np. noży, sekatorów – do docinania geosyntetyków 
w razie potrzeby. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 
SST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
45. TRANSPORT 

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

45.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie - kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
46. WYKONANIE ROBÓT 

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

46.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy wyprofilować do wymaganych rzędnych, spadków i pochyleń, np.  
z zastosowaniem równiarki lub spycharki zgodnie z wymaganiami określonymi  
w SST D-04.01.01 (wymagania odnośnie profilowania podłoża)oraz SST 02.01.01 
pkt 5.3 i SST 02.03.01 pkt 5.3 (wymagania odnośnie zagęszczenia i nośności 
podłoża). 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy pomocniczej oraz 
ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 



 

 75 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

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

46.4. Wytworzenie mieszanki 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji 
kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności 
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.  
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem 
wilgotności naturalnej kruszywa. Nawilżanie mieszanki powinno następować 
stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance 
wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.  
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

46.5. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna z dokumentacją 
projektową.  
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm po 
zagęszczeniu.  
Warstwy o grubości większej niż 25 cm należy wykonać w dwóch warstwach 
technologicznych.  
Warstwa ulepszonego podłoża powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Kruszywo należy zagęszczać walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi  
i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 
warstwy ulepszonego podłoża przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do 
górnej krawędzi warstwy ulepszonego podłoża przy przekroju o spadku 
jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni.  
W miejscach niedostępnych dla walców warstwy ulepszonego podłoża powinna być 
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi przy użyciu zróżnicowanego sprzętu. W pierwszej fazie 
zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.  
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia zagęszczenia warstwy zgodnego  
z wymaganiami z p. 6.3.4. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody  
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 



 

 76 

46.6. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża 
Warstwy ulepszonego podłoża po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Warstwa ulepszonego podłoża może 
być wykorzystywana tylko do sporadycznego, niezbędnego ruchu budowlanego, 
który nie może wywoływać w niej kolein. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgodą Inspektora Nadzoru, gotową warstwę ulepszonego podłoża do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 

46.7. Odcinek próbny 
O konieczności wykonania odcinka próbnego decyduje Inspektor Nadzoru. 
Odcinek próbny Wykonawca wykona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, 
w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
mieszanki kruszywa jest właściwy,  

 określenia grubości warstwy mieszanki kruszywa w stanie luźnym, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  

 sprawdzenia nośności na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
(badanie wykonać w dwóch pkt. na 400m2 w miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru) na górnej powierzchni warstwy podbudowy pomocniczej i 
ulepszonego podłoża z mieszanki  niezwiązanej stabilizowanej (zalecane jest 
wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej, należy unikać wprowadzania ciężkich 
pojazdów dla wykonania badania płytą statyczną). 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich wyrobów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
warstwy.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 400-800m2.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, jeżeli na odcinku próbnym nośność na górnej powierzchni warstwy 
podbudowy pomocniczej oraz ulepszonego podłoża z mieszanki  niezwiązanej nie 
osiągnie wymaganej nośności można zastosować jedną z następujących metod 
postępowania: 
a) Wykonać stabilizację gruntu rodzimego metodą „na miejscu” przy pomocy 

dowolnego spoiwa (wapno, spoiwo drogowe, cement lub popioły lotne). Rodzaj i 
ilość spoiwa oraz grubość stabilizowanej warstwy dobierze Wykonawca w taki 
sposób, aby możliwe było uzyskanie wymaganych parametrów w podłożu.  

b) Zwiększyć grubość warstwy mieszanki niezwiązanej. Zwiększenie grubości 
warstwy dobierze Wykonawca w taki sposób, aby zapewnić wymaganą nośność 
na powierzchni tej warstwy, 

c) Inne zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podłoża ulepszonego po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
47. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

47.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
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47.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mieszanek 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2 niniejszej SST.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

47.3. Badania w czasie robót 
47.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie warstw z 
mieszanek niezwiązanych 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
warstwy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
1 2000 

2 Zawartość wody 

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 10 000 m2 

4 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

 
47.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru. 

47.3.3. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszance powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
Tablicy 2. 

47.3.4. Nośność i zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie każdej warstwy z kruszywa powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego w niniejszej STWiORB wskaźnika zagęszczenia, tj. dla KR1-KR4: 
IS≥1,0,  
Kontrolę zagęszczenia warstw stabilizowanych można też oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych wg PN-S-02205 stosując płytę Ø30cm. W takim przypadku wynik 
modułu należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25 – 0,25MPa i 
przyrostu odkształcenia odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń jednostkowych 
doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45MPa. Moduły odkształcenia oblicza się z 
następujących wzorów: 

  

gdzie:  
E1 - moduł pierwotny odkształcenia [MPa],  
E2 - moduł wtórny odkształcenia [MPa],  

- różnica nacisków w cyklu obciążania w przedziale 0,25 – 0,35 MPa[MPa],  

1 - przyrost osiadań w pierwszym cyklu obciążania [mm],  
- przyrost osiadań w drugim cyklu obciążania[mm],  

D - średnica płyty [mm] (D = 300 mm). 
Wskaźnik odkształcenia Io = E2/E1, charakteryzujący zagęszczenie, powinien być nie 
większy od wartości 2,2. 
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Sprawdzenie wymaganej nośności wykonać na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2, w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, na górnej 
powierzchni warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (zalecane jest 
wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej, należy unikać wprowadzania ciężkich 
pojazdów dla wykonania badania płytą statyczną). 
Nośność na górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki  
niezwiązanej powinna być zgodna z wymogami podanymi w dokumentacji 
projektowej. 

47.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  
w pkt 2.2 ÷ 2.4  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy  
w obecności Inspektora Nadzoru. 

47.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych 
ulepszonego podłoża 

47.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podaje  tablica 5. 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań podbudowy i pomiarów ulepszonego 
podłoża  

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów  

1 Szerokość co 50 m 

2 Równość podłużna co 50 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

4 Spadki poprzeczne *) co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe 
We wszystkich hektometrach oraz rzędne 

na łukach pionowych 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100m 

7 
Grubość podbudowy i 
ulepszonego podłoża 

Podczas budowy:  
 - w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
1000m2 
Przed odbiorem:  
 - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 
na 2000m2 

8 
Zagęszczenie 

-wskaźnik zagęszczenia 
-E2/E1 

-co najmniej 10 próbek na zadaniu 
-co najmniej raz na 5000 m2 

 

9 Nośność  
Co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 1000 m 

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

Szerokość 
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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Na jezdniach bez krawężników szerokość ulepszonego podłoża powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. 

47.4.2. Równość podłużna i poprzeczna 
Wymagania dotyczące nierówności podłużnych i poprzecznych dla dróg klasy G 
zawarte zostały w Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

47.4.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy oraz ulepszonego podłoża powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5 %. 
47.4.4. Rzędne wysokościowe 

Wymagania dotyczące rzędnych wysokościowych dla dróg klasy G zawarte zostały 
w Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

47.4.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 
47.4.6. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż: +10%, -10%. 

47.4.7. Nośność i zagęszczenie 
Patrz pkt 6.3.4 

47.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
ulepszonego podłoża 

47.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie jej na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

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

47.5.3. Niewłaściwa nośność na powierzchni warstwy 
Jeżeli na zagęszczonym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że nośność podłoża 
gruntowego (tj. gruntu nasypowego/gruntu rodzimego w wykopie wraz z warstwą 
ulepszonego podłoża) badana na górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża 
jest mniejsza niż określona  
w pkt 5.9, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca . 
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48. OBMIAR ROBÓT 
48.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

48.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej. 
49. ODBIÓR ROBÓT 

49.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z ww. warunkami odbioru i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
50. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

50.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

50.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej 
nośności,  

 opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 wykonanie odcinka próbnego, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża w czasie robót, 

 odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 

 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

 odwiezienie sprzętu, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach 
niniejszej specyfikacji. 
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Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji 
projektowej, SST i postanowień Inspektora Nadzoru. 

50.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

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

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

51. PRZEPISY ZWIĄZANE 
51.1. Normy 

 PN-EN ISO 14688-1 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 

 PN—EN ISO 14688-2 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów Część 2: zasady klasyfikowania 

 PN-EN 933-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-EN 933-3 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

 PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
kształtu ziaren 

 PN-EN 933-5 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

 PN-EN 933-9 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badania błękitem metylenowym 

 PN-EN 1097-5 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 PN-EN 1097-6 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-EN 1367-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 

 PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

 PN-EN 1744-1 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 

 PN-EN 1097-2 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 

 PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-EN 13285 - Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

 PN-EN 13286-2 - Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie 
metodą Proctora. 

 PN-EN 1008-1 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

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

51.2. Inne dokumenty 

 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych – WT-4 2010 Wymagania techniczne 
(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na 
drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, 
Warszawa 2014 
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 Raport techniczny Europejskiej Organizacji Aprobat Technicznych (EOTA): „Non-
reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular layers by 
way of interlock with the aggregate”, TR 041, październik 2012 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
04.00.00 PODBUDOWY 
04.06.01 WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ 

CEMENTEM   
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG 
 

52. WSTĘP 
52.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy 
pomocniczejj z mieszanki związanej cementem w ramach zadania:  

„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 
Przez Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

52.2. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem warstwy z mieszanki związanej cementem C5/6, 

 Warstwa podbudowy zasadniczej o gr.30 cm (opaska technologiczna) 
 

 Mieszanka związana to. mieszanka kruszywa, wody, cementu i ewentualnych dodatków oraz 
domieszek. Materiał ten wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc stabilne i trwałe struktury. 
W mieszance można stosować kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu oraz połączenia tych 
kruszyw. Do kruszyw mogą należeć kruszywo kamienne, kruszywo żużlowe z żużla kawałkowego 
wielkopiecowego i kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego, dla rodzajów mieszanek mineralnych 
0/31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8 mm. 
 

52.3. Określenia podstawowe 
52.3.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje 

wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 
52.3.2. Mieszanka związana cementem (CBGM) – mieszanka związana hydraulicznie, 

składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, wody i cementu; 
wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

52.3.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –warstwa, 
zapewniająca przenoszenia obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 
podbudowy pomocniczej lub podłoże  

 
52.3.4. Warstwa odsączająca - warstwa zapewniająca odprowadzenie wody 

przedostającej się do spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić 
jedna z warstw: warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podłoża. Aby 
warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być wykonane z 
materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o 
odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji k 10 ≥ 8 m/dobę. 

 
52.3.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być 

naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 
52.3.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, 

które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne 
jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w 
przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

 
52.3.7. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane  

w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną 
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modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z 
żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

 
52.3.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału 

zastosowanego uprzednio w budownictwie. 
52.3.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, 

mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
52.3.10. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie 

ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia  
i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 
wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym 
dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki 
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

52.3.11. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 
skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz 
tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody. 

52.3.12. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa  
o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz  
D (górnego) większym niż 2 mm. 

52.3.13. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa  
o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

52.3.14. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące 
mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

52.3.15. Wskażnik smukłości- stosunek wysokości do średnicy próbki. 
52.3.16. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m  procent masy, 
NR  brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM  mieszanka związana cementem, 
CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d   dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D   górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D  stosunek wysokości do średnicy próbki. 

52.3.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

52.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

53. MATERIAŁY 
53.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

53.2. Materiały do wykonania robót 
53.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
STWiORB, względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

53.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 
Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– kruszywo, 
– cement, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki, 
– ew. domieszki. 
53.2.3. Kruszywa 
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 



 

 85 

b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z 

dokładnością ± 5% m/m. 
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

 
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanek 
związanych cementem 
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – Deklarowana,  

wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 i PN-EN 13242  
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13242 

Wymagania dla kruszywa związanego 
cementem w warstwie podbudowy 

zasadniczej 
 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo 
drobne: kat. GF80, kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu: kat. GA75.  
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg 
rysunków 1÷5 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich 

PN-EN 
933-1 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak 
wymagania), kruszywo o ciągłym 
uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak 
wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaź-
nika płaskości 

PN-EN 
933-3*  

4.4 Kat. FI50l (tj. wsk. płaskości > 50) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4*  

4.4 Kat. SI50l (tj. wsk. kształtu >55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym 

PN-EN 
933-5  

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów
**) 

w kruszywie 
grubym 

PN-EN 
933-1 

4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej 
przez sito 0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów
**) 

 w kruszywie 
drobnym 

PN-EN  
933-1 

4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej 
przez sito 0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Brak wymagań 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2 

5.2 Kat. LA50 (tj. wsp. Los Angeles jest ≤ 50) 

Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-1  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 
i 9  

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 
i 9 

5.5 i 
7.3.2 

Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne  
w kwasie 

PN-EN 
1744-1  

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. 
zawartość siarczanów  
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≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy: 
kat. AS1,0 (tj. zawartość siarczanów 
≤1,0%) 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1 

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak 
wymagania), żużel kawałkowy 
wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki 
całkowitej ≤ 2%) 

Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i twardnienia 
mieszanek  związanych   
hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1 

6.4.1 Deklarowana 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 
19.3 

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). 
Dotyczy żużla z klasycznego pieca 
tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielko- piecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p. 19.1  

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2 [ 

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 
1744-3 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku 
do środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło  
i plastik, mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3 
i PN-EN 
1097-2 

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los 
Angeles po gotowaniu ≤ 8%) 

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to należy zbadać 
jego mrozoodporność wg p. 
7.3.3 – wiersz poniżej) 

PN-EN 
1097-6, 
roz. 7 

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartość 
nasiąkliwości ≤ 2% masy) 

Mrozoodporność na kruszywa 
frakcji 8/16 mm  (Badanie 
wykonywane tylko w przypadku, 
gdy nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242) 

PN-EN 
1367-1 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 
(tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), 
skały osadowe: kat. F10, kruszywa  
z recyklingu: kat. F10 (F25***) 
 

Skład mineralogiczny - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje  
w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych 
granicznych 
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

53.2.4. Cement 
Należy stosować cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N 
. Przechowywanie cementu dostarczonego: 
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a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych 
na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez 
producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 
Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), 

b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

53.2.5. Woda zarobowa 
Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

53.2.6. Dodatki 
W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w 
projekcie mieszanki. 
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub 
popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty 
technicznej. 

53.2.7. Domieszki 
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających 
wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

54. SPRZĘT 
54.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

 wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 

 przewoźne zbiorniki na wodę, 

 układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

 walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania  
w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

55. TRANSPORT 
55.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

55.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi  
i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach 
układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości 
do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie 
zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i 
urządzenia do wyładowania cementu. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując 
pogorszenia ich walorów użytkowych. 
 
 
 
 
 
56. WYKONANIE ROBÓT 

56.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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56.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB.  

 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 
4.  roboty przygotowawcze,  
5.  projektowanie mieszanki, 
6.  odcinek próbny, 
7.  wbudowanie mieszanki, 
8.  roboty wykończeniowe. 

56.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub 
wskazań Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

56.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora Nadzoru. 
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. 
Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 
właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej. 
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), 
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy 
wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. 
Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna 
być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości 
podanej w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 

Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc, po 28 dniach, MPa dla 
próbek walcowych o 

Klasa 
wytrzymałości 

 H/D
a
 = 2,0 H/D

a
 = 1,0

b 

1 brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 
a
 H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 

b
 H/D = 0,8 d0 1,21 

Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o 
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28. 
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie  
i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników  
w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. 
Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami 
wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania 
niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg  
PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o 
oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
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 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionych na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w 
tablicy 3. 
 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

 
Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu 
produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność  
z wymaganiami tablicy 4 niniejszej specyfikacji. 
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody 
Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych 
składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 
13286-50. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej  
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub  
w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 
próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej 
zgodniej z PN-EN 13286-41. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być 
oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się  
w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym 
okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają 
bez zmian. 
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Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości 

na ściskanie oz
c
R  próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania  

i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji. 

Wskaźnik mrozoodporności 
c

oz
c

R

R 

 .  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni  
w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 
100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie,  
a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl 
zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2

o
C przez  8 godzin i 

odmrażania w wodzie o temperaturze +18 ±2
o
C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika 

mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik 
badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 

wytrzymałości na ściskanie oz
c
R , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, 

z dokładnością 0,1. 
Wymagania wobec mieszanek 
Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych 
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym 
systemem I. 
W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz  
z wymaganymi wytrzymałościami na ściskanie. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 

Lp. WŁAŚCIWOŚĆ 

Wymagania dla 
ruchu 

KR1 ÷ KR7 

1.0 SKŁADNIKI  

1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 MIESZANKA  

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 

 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawartość wody 
wg projektu 
mieszanki 

2.4 
Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa wytrzymałości Rc wg 

tablicy 2 
klasa  

5/6≤10MPa 

2.5 Mrozoodporność ≥0,7 

56.5. Odcinek próbny 
O konieczności wykonania odcinka próbnego decyduje Inspektor Nadzoru. 
Odcinek próbny Wykonawca wykona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest 
właściwy, 

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

 określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą 
stosowane do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej. 
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Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m
2
 do 800 m

2
, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

56.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża 
Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem nie powinna być wykonywana, gdy 
temperatura powietrza jest niższa od +5

o
C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Podłoże pod mieszankę stanowi warstwa ulepszonego podłoża odpowiadająca wymaganiom 
STWiORB D-04.04.01, lub podłoże gruntowe przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
STWiORB D-04.01.01 (wymagania odnośnie profilowania podłoża), STWiORB D-02.00.00, oraz 
STWiORB 02.01.01 pkt 5.3 , STWiORB 02.03.01 pkt 5.3 (wymagania odnośnie zagęszczenia i 
nośności podłoża). 
Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu 
tak aby wyznaczały ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. 
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa  
w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

56.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym  
w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w  wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub 
mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. 
Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 część 5. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest 
większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia dla KR1-KR7: IS 

≥1,0 według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 
czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie 
spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby 
Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w 
dolnej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

56.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 
Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów: 
a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 
c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w 
okresie od 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie 
za zgodą Inspektora Nadzoru. 
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56.9. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 
57. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

57.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

57.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

57.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii 

kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Tablica 1 

4 Właściwości wody 
Dla każdego 

wątpliwego źródła 
PN-EN 1008  

5 Właściwości cementu Dla każdej partii PN-EN 197-1 

6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1  

7 Wilgotność mieszanki Jw. 
Wilgotność optymalna  

z tolerancją +10%, -20% 

8 Grubość warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 

9 Zagęszczenie warstwy mieszanki Jw. 1,00 Proctora (p. 5.7) 

10 
Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie 

3 próbki dziennie PN-EN 13286-41 

11 Oznaczenie mrozoodporności 
Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru 
p. 5.4 

12 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Według punktu 5.9 

 
57.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy 

mrozoochronnej 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podbudowy  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Szerokość 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna 
W sposób ciągły planografem lub co 20m łatą na 

każdym pasie 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km. 

4 Spadki poprzeczne 
*)
 10 razy na 1 km 

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

6 Ukształtowanie osi w planie 
*)
 Co 100m 

7 Grubość warstwy podbudowy 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 2000m
2
 

8 Wytrzymałość na ściskanie Rc 
2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 1000 m
2
 

9 Zagęszczenie 
2 razy na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 1000 m
2
 

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

i. Szerokość 
Szerokość warstwy podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

57.4.1. Równość podłużna i poprzeczna 
Wymagania dotyczące równości podłużnych i poprzecznych dla drogi klasy G zawarte zostały w Dz.U. 
nr 43, poz. 430 z późn. zm.  

57.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

 0,5 %. 
57.4.3. Rzędne wysokościowe 

Wymagania dotyczące rzędnych wysokościowych dla drogi klasy G zawarte zostały w Dz.U. nr 43, poz. 
430 z późn. zm. Dla pozostałych dróg przyjąć wzmagania jak dla drogi klasy L.  

57.4.4. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 
57.4.5. Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: +10%, -
15%. 

c) Wytrzymałość na ściskanie Rc 
Wytrzymałość na ściskanie określa się zgodnie z PN-EN 13286-41 oraz pkt 5.4 niniejszej specyfikacji. 
Wytrzymałość na ściskanie warstwy podbudowy powinna spełniać wymagania tablicy 4. 

57.4.6. Zagęszczenie 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie  
z pkt. 5.7. 

57.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy 
57.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy podbudowy 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie podbudowy stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany 
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli szerokość warstwy podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej  
o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 
poszerzyć warstwę podbudowy przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 

57.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
na koszt Wykonawcy. 

57.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość na ściskanie warstwy podbudowy 
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Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie przekraczać dopuszczalne wartości max. i min. określone 
w STWiORB, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową  
o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 

58. OBMIAR ROBÓT 
58.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 7. 

58.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z mieszanki związanej 

cementem. 
59. ODBIÓR ROBÓT 

59.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli ww. warunki odbioru robót dały wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z ww. 
warunkami odbioru i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 

60. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
60.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

60.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m

2
) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie sprzętu, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów  
i urządzeń pomocniczych, 

 opracowanie recepty na wykonanie mieszanki, 

 przygotowanie mieszanki, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 wykonanie odcinka próbnego, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy mrozoochronnej w czasie robót, 

 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

 odwiezienie sprzętu, 

 roboty wykończeniowe, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i 
postanowień Inspektora Nadzoru. 

60.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

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

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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61. PRZEPISY ZWIĄZANE 
61.1. Normy 

PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn 
za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn 
– Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje 
i wymagania 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: 
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 
spoiwem hydraulicznym 

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: 
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 
Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 

PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: 
Mieszanki związane cementem 

PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: 
Grunty stabilizowane cementem 

 
61.2. Inne dokumenty 

 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania 
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 
krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 2014 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430 z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, 
DRÓG 
 

1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników betonowych przy realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na 
drogach, w postaci: 
- znaków ostrzegawczych, 
- znaków zakazu i nakazu, 
- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków 

uzupełniających. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest 
treść znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, 
tworzywa syntetyczne itp.) -jako jednolita lub składana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku 
może być wykonane jako malowane lub oklejane ( folią odblaskową lub nie 
odblaskową ). W przypadkach szczególnych ( znak z przejrzystych tworzyw 
syntetycznych ) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z 
materiałów zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych ). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości 

odblaskowe ( wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym ) 

1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze ) lub magazynowany w 

okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.7. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez 

okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
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1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 1.4 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.OQ.00 „Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Aprobata techniczna dla materiałów 
 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma 
normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Znaki drogowe 
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa ( znak „B" ) nadany przez uprawnioną 
jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa ( znak „B" ) 
nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Fundamenty    dla   zamocowania   konstrukcji   wsporczych    znaków   mogą   

być wykonywane jako: 
-    prefabrykaty betonowe, 
-    z betonu wykonywanego „ na mokro", 
-    z betonu zbrojonego, 
-    inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  Beton 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.2.1. Cement 
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

2.2.2. Kruszywo 

 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.2.3. Woda 
 
Woda do betonu powinna być „odmiany l", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

32250. 
 

2.2.4. Domieszki chemiczne 

 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je 

dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne 
powinny1 odpowiadać wymaganiom PN-B-23010. 
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W betonie nie zbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w 
betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 

2.2.5. Pręty zbrojenia 
 
Pręty   zbrojenia   w   fundamentach   z   betonu   zbrojonego   powinny   

odpowiadać wymaganiom PN-B-06251. 

2.2.6. Rury 
 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-742J9, PN-H-74220 lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w 

postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy  wynikające  z  procesu  wytwarzania,  mieszczące  się  w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i 
prostopadle do osi rury. 
 
Pożądane jest ,aby rury były dostarczane o długościach: 

-    dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
-  wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde ciecie i z dopuszczalną odchyłką dla całej 
długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 

przekraczać 1,5 mm na l m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy ( 

np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub 
inne normy. 

 
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem 
względnie 
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane 
indywidualnie 
( dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych ) lub 
na 
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej 
wymienionych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 
znak 
stali i numer wytopu. 
 

2.2.7.  Kształtowniki 
 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia 

kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad 
jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte 
wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć 
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łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć 
się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej 
kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, 
rozwarstwień pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności 
mechaniczne według PN-H-84020 - tablica l lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy 
Zamawiającym i wytwórcą. 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że 
kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 

62.  
63. TABLICA L. PODSTAWOWE WŁASNOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW WEDŁUG 

PN-H-84020 

Stal 
 

Granica plastyczności, Mpa, minimum dla wyrobów o 
grubości lub średnicy, w mm 
 

\Vyirz\matoscna 
rozciąganie MPa. 
dla wyrobów o 
grub. lub śred. w 
mm 
 

do 40 
 

od 40 
do 65 
 

od 65 do 
80 
 

od 80 
do 100 
 

od 100 
do 150 
 

od 150 
do 200 
 

do 100 
 

od 100 do 
200 
 

St3W 

St4W 

 

225 265 

 

215 
255 
 

205 
245 
 

205 
235 
 

195 
225 
 

185 215 

 

od 360 
do 490 
od 420 
do 550 
 

od 340 do 
490 od 
400 do 
550 
  

 
 
2.3. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowanej na 

konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 
% i odpowiadaćwymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubość powłoki cynkowej 
powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 2, 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 
może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 
powłoki od podłoża. 

Tablica 2. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na 
działanie korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 

Agresywność korozyjna 
atmosfery według PN-H-04651 

 

Minimalna grubość powłoki, um, przy wymaganej trwałości w 
latach 

  
 

10 
 

20 
        Umiarkowana Ciężka 

 
120 160 M 

 

160 200 M 
 

 
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 
 
 
 

2.4. Gwarancja producenta lub dostawcy 
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W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących 
do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być 
wydana dla partii dostawy. 

2.5. Tarcza znaku 
 
2.5.1 Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą 
znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełna odporność na 
oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływanie chemiczne ( w tym korozję elektrochemiczną ) - 
przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą., trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić 
na życzenie odbiorcy: 
a)  instrukcję montażu znaku, 
b)  dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c)  instrukcję utrzymania znaku. 

2.5.3. Materiały do wykonywania tarczy znaku 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 
-    blacha stalowa, 
-    blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 
inne  materiały,   np.   sklejka  wodoodporna,  tworzywa  syntetyczne,   pod  warunkiem 
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 
 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być 
zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub 
elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia 
stalowych tarcz znaków przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie 
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej 
technologii. 

 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed 

korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami 

ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania 
znaku. 

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 
310 MPa. 

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 
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Blacha z aluminium lub stopów aluminiowych powinna być odporna na korozję 

w warunkach zasolenia. Wymagane grubości. 
- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub 

osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm, 
- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 
 

 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone 

przed korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 

dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzanych w ramach, co najmniej 155 MPa, 
(-    dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku 
 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w 

tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny 
tarczy znaku ( zwichrowanie, pofałdowanie itp. ) nie może wynosić więcej niż 1,5% 
największego wymiaru znaku. 

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi 
tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym 
tarcza ta ( w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była podana, musza być 
usunięte. 

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych 
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 

Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych 
lub sklejki   wodoodpornej,   pod  warunkiem   uzyskania  odpowiedniej   aprobaty  
technicznej Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być 
większe od 0,8 mm. 

 

2.6. Znaki odblaskowe 
 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez' oklejanie tarczy 

znaku materiałem odblaskowym. 
Właściwości folii odblaskowej ( odbijającej powrotnie ) powinny spełniać wymagania 

określone w aprobacie technicznej. 

2.6.2 Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne 
związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. 
Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii 
na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 



 

 102 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny 
być uzgodnione z producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 
7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

2 mm dla znaków małych i średnich, 
3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być 
większe w każdym kierunku niż: 
-    2 mm dla znaków małych i średnich, 
-    3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4  
cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o 
wymiarach nie większych niż l mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 
x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż l mm w 
każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 
znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 

każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 
wielkiego ( włączając znaki informacyjne ) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 
takiego zniekształcenia znak musi być bezwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, 
sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występuje w ich otoczeniu ogniska 
korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie 
przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 
wymiarach 4 x 4  cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie 
wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą 
nieodblaskową barwy ciemno - szarej ( szarej naturalnej ) o współczynniku luminacji 0,08 do 
0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych". Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest 
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po 
ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farba ochronną. 
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2.7. Materiały do montażu znaków 

 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między 

sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. 
Powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków 

drogowych powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem 
prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodujące i w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniami. 

 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t., 
- ewentualnie wiertnic do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", 
- środków transportowych do przewozu materiałów, 
- przewoźnych zbiorników na wodę,  
- sprzętu spawalniczego, itp. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt. 4.  
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4.2 Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 
 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-006712. 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, 
powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno 
być symetryczne. 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki 
itp. powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi 

pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 
w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizację i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów t fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 

dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary 
wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 
 
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 

wielkowymiarowych ( znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro" lub z 
betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z FN-S-02205. 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 
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Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie 
terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do 
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z 
gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop 
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

 
 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.  
 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
-     odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1%, 

odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
-    odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza 

lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej 
odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych 

5.4.1.   Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupkach lub podporach 
 
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych ( drogowskazów tablicowych, 

tablic przed drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) 
umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub 
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, 
nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - 
odległość między nimi może być mniejsza. 

Poziom górnej powierzchni fundamentu przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku 
w fundamencie   betonowym lub tym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu 
pokrywała się z powierzchnią pobocza pasa dzielącego itp. lub była nad te powierzchnię 
wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. 

W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza korona drogi, górna 
część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 
m. 

5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego 
 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 

czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy 
czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści 
znaku. 

5.6. Tabliczka znamionowa znaku 
 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć 

tabliczkę znamionową z: 
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a)  nazwą,  marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym  
identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 

b)  datę produkcji, 
c)  oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

d) datę ustawienia znaku. 

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała 
również miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego. 

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i 
wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

 
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 

6.2. Badania materiałów do wykonywania fundamentów betonowych 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania 

fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter 
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z 

deklaracją, zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 3. 
Tablica 3,   Częstotliwość badań przy  sprawdzeniu powierzchni i wymiarów 
wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp 
 

Rodzaj badania 
 

Liczba badań 
 

Opis badań 
 

Ocena wyników 
badań 
 

1 
 

Sprawdzenie 
powierzchni 
 

Od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczonej partii 
wyrobów liczącej do 
1000 elementów 
 

Powierzchnię               
zbadać nieuzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć     
dostępnych    narzędzi ( np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.) 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 

punktu 2 
 

2 
 

Sprawdzenie 
wymiarów 
 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami ( np. liniałami, 
przymiarami itp. ) 
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W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce 

zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań 

podanych w punkcie 

2. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową ( lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków )7 zachowanie dopuszczalnych odchyłek 
wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3., 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3., 
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

W przypadku wykonania spawanych złączy elementów konstrukcji wsporczych: 
-    przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone ( od 10 do 20 

mm z każdej strony ) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających 
prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

-  oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane 
wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

- w przypadkach wątpliwych można zlecić w uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

- złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny 
być naprawione powtórnym spawaniem. 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a)  szt- ( sztuka ), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b)  m1 ( metr kwadratowy ) powierzchni dla znaków pozostałych 

 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt, 8. 
Roboty  uznaje   się  za  wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
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pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór  robót  oznakowania  pionowego   dokonywany jest   na  zasadzie  odbioru 

ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbioru  pogwarancyjnego   należy   dokonać  po  upływie   okresu   

gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
 

 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie fundamentów, 
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
08.00.00.  ELEMENTY ULIC 

08.01.01.  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, 
DRÓG 

 
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników betonowych przy realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
SST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem 
ustawienia krawężnika betonowego o wymiarach 20x30 (22) cm na podsypce 
piaskowej – zatoki autobusowe, oraz 15x22 cm – zjazdy. 
1.4 Określenia podstawowe 

63.1.1. 1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe 
ograniczające chodnik dla pieszych od jezdni 

63.1.2. 1.4.2. Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na 
podłożu lub ławie. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi  polskimi normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt.1.5. 

64.  
65. 2. MATERIAŁY 

 2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D 00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.2. Krawężniki betonowe. 

65.1.1.  2.2.1. Typ krawężników betonowych 
Należy zastosować krawężniki  betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 [18] o wym : 

 20 x 30 x 100 cm  

 20 x 22 x 100 cm – najazdowe 

 15 x 22 x 100 cm – najazdowe 

 
 
 
65.1.2. 2.2.2. Wymiary krawężników betonowych 

Wymiary krawężników betonowych podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wymiary krawężników betonowych. 
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Typ 
krawężnika 

Rodzaj 
krawężnika 

Wymiary krawężników, cm 

  Długość 
Szerokoś

ć 
Wysokoś

ć 
szer. 

ścięcia 
wys. 

ścięcia 
wyokrąglen

ie 

U a 100 15 (20) 30 (22) min. 3 
max. 7 

min 12 
max. 15 

1.0 

65.1.3. 2.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tabela 2. 

Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych. 

Rodzaj wymiaru 
Rodzaj krawężnika 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Długość ± 8 ± 12 

Wysokość i  grubość ± 3 ± 3 

65.1.4.  
65.1.5. 2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników 

betonowych 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 

fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tabeli. 3. 

Tabela 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń. 

Gatunek 1 Gatunek 2 

Element

y 
betonow

e 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
krawężników w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i  
naroży 

Ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm 

 
niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe 
powierzchnie 

  

Liczba max 2 2 

Długość mm. max 20 40 

Głębokość. mm. max 6 10 

65.1.6.  
65.1.7. 2.2.5. Składowanie 

Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym przy czym krawężniki 
poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze 
niż grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm. a długość przekładek powinna być minimum 5 
cm większa niż szerokość krawężnika. 
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65.1.8. 2.2.5. Kontrola 
Do każdej partii krawężników sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone 

powinno być świadectwo  dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość 
na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii krawężników na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10 
000 krawężników powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w 
tabeli 4. 
 
 
 
 

Tabela 4.  Pobór próbek do badania cech zewnętrznych. 

Lp. Liczba partii Liczność  
Próbki 

Liczba 
kwalifikująca 

Liczba 
dyskwalifikują

ca 

 Sztuk 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91 – 150 

151 – 280 
281 – 500 

501 – 1200 
1200 – 3200 

3201 – 10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 

10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 

11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z PN-80/B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Inżyniera może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań, który 
Wykonawca wykona na swój koszt.  
 
2.3.Cement 
Należy stosować cement portlandzki CEM I 32.5 lub 32.5 R spełniający wymagania 

normy PN-B-19701. 

2.4. Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna być 
odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody należy wykonywać: 

  w przypadku nowego źródła poboru wody 
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  w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. 

zmętnienie, zapachu, barwa. 

2.5. Pospółka 
Pospółka lub gruboziarnisty piasek do wykonania ław powinien odpowiadać PN-

79/B-06711 lub PN-86/B-06712. 

2.6. Beton 
Do wykonania krawężników należy stosować beton wg PN-75/B-06250 klasy B25. 
Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować beton klasy B15. 

2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

66. 3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem" 

  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo - piaskowej 

  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

67. 4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dla transportu podano w SST  D 00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Krawężniki układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza 
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Przy przewozie krawężników wagonami kolejowymi sposób ładowania i 
zabezpieczenia ich przed przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 

68.   
 

69. 5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  D 00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie  ław 
Wykop  ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
5.3 Ławy 
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69.1.1. 5.3.1. Ławy piaskowe 
70. Ławy piaskowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez 

zasypanie koryta  
piaskiem i zagęszczenie go polewając wodą. 
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo,  starannie  
zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
Ławy betonowe z oporem o przekroju F=0.075 m2. 
 
5.4. Ustawienie krawężników 

70.1.1. 5.4.1. Ustawienie krawężników na podsypce piaskowej 
Ustawienie krawężników  na podsypce z piasku powinno być wykonywane na 

podsypce  z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Grubość warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementowo - piaskowej 

powinna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. 
70.1.2. 5.4.2. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo - piaskową w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo - piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławach betonowych. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na zaprawie 
cementowo - piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 cm 
bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
5.5. Krawężniki 

70.1.3. 5.5.1. Światło krawężnika 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 10 - 12 cm. 

70.1.4.  
70.1.5. 5.5.2. Niweleta podłużna krawężnika 

Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni 
ulicy. 

71.  
72. 6. KONTROLA  JAKOŚCI 

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

ogólne"pkt.6  
 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 
sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz 
inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną 
kontrolę wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. 
Kontrolna obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową ustaleniami zawartymi w p. 5  ST - "Wykonywanie robót" oraz w zakresie 
rodzaju badań i tolerancji wykonywania robót podanych w tym punkcie. 



 

 114 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących 
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem 
każdego dnia  roboczego. 
 
6.4.  Kontrola po wykonaniu robót. 

72.1.1. 6.4.1. Kontrola ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 a.)  Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją 
Projektową.  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana 
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy. 

b.)  Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 
m. ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

  dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej 

  dla szerokości ławy ± 20% szerokości projektowanej  

 

 c.)   Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją 
Projektową. 

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową 
wynosi ± 20% szerokości projektowanej. 

 d.)   Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 e.)    Stopień zagęszczenia ław. 

Stopień zagęszczenia ław badany w dwóch przekrojach na każde 100 m, może 
wykazywać następujące odchylenia: 

  ławy z pospółki  lub piasku mogą wykazywać ledwie widoczny ślad 

urządzenia zagęszczającego 

 f.)   Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 
± 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 

72.1.2.  
72.1.3. 6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników 

Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika. 

72.1.4.  
72.1.5. 6.4.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej może wynosić ± 1 cm na każde 100 cm badanego niwelacją ciągu 
krawężnika. 

72.1.6.  
72.1.7. 6.4.4.  Równość górnej powierzchni krawężników 

Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w 
dwóch punktach, na każde 100 m. krawężnika trzymetrowej ławy brukarskiej. 
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Prześwit między górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm. 

72.1.8.  
72.1.9. 6.4.5.  Dokładność wypełnienia spoin krawężników 

Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego 
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
Odbiór robót może być dokonany jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 
 

73. 7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
7.2. Odbiór robót 

Odbiór krawężników betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór krawężników powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich 
postępu. 

74. 8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
 
1. PN-88/B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
2.  PN-68/B-06050   Roboty ziemne budowlane 
3.  PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. 
4.  PN-79/B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5.  PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
6.  PN-80/B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometryczn. 
7.  PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania 
i ocena zgodności. 

8.  PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa 
9.  PN-84/C-04134   Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
10.  PN-65/C-96170   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
11.  PN-83/N-03010   Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do 

próbki 
12.  PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-74/ 6771-04   Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
15.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni 
drogowej. 

16.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania. 

17.  BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych.  Płyty chodnikowe 
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18.  BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

19. BN-64/8845-02  Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i 
odbioru. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
08.00.00.  ELEMENTY ULIC 

08.02.02. JEZDNIA I CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ  
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, 
DRÓG 

 
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników betonowych przy realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z budową w/w chodnika i obejmują: 
 
-     wykonanie podsypki cem. - piaskowej, 
- wykonanie jezdni i chodnika z kostki brukowej gr. 8 i 6 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Kostka brukowa - wibroprasowana przeznaczona do budowy ulic i chodników dla 
pieszych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 1.5. 
 
 
 
1. WYKONANIE ROBÓT 
 
2.1. Koryto pod chodnik 

 
Koryto pod chodnik wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
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2.2. Podsypka 
 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 
5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
2.3. Układanie chodnika  z betonowych kostek brukowych 

 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniami i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. 

Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik i zjazdy z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji – może być zraz oddany do użytkowania. 

 
3. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy 
producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 

 
4. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
 
4.1. Sprawdzenie podłoża 
 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 
- o szerokości do 3 m.;  +- 1 cm, 
- o szerokości powyżej 3 m.; +- 2 cm. 
 

- szerokości koryta; +- 5 cm. 
 
4.2. Sprawdzenie podsypki 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
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4.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i zjazdów 
 

Sprawdzenie poprawności wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową, oraz: 

- pomierzenia szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
 
5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA 
  
5.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m. chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m. nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 

 
 

5.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, 

biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania 

niwelety nie mogą przekraczać +- 3 cm. 
 
 

5.2.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 

SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO DOKONYWAĆ NALEŻY 
SZABLONEM Z POZIOMICĄ, CO NAJMNIEJ RAZ NA KAŻDE 150 DO 300 M2 
CHODNIKA I MIEJSCACH WĄTPLIWYCH, JEDNAK NIE RZADZIEJ NIŻ CO 
50 M. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA OD PROJEKTOWANEGO PROFILU 
WYNOSZĄ +- 0,3 %. 

 
6.  OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 7. 
6.2. Jednostka obmiarową 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z 
kostki brukowej. 

75.  
76. 7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 

77. 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 
„Wymagania ogólne”  
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej 
przygotowaniem, 

 ułożenie kostki, 

 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Przewidywana do wykonania ilość jednostek obmiarowych – według 
przedmiaru robót. 

78.  
79. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 
 
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-
03/03 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. 

 
9.2. Inne dokumenty 
  
Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
08.00.00.  ELEMENTY ULIC 

08. 03. 01  OBRZEŻA BETONOWE  
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, 
DRÓG 

 
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników betonowych przy realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
 

1.2.   Zakres stosowania SST 
          

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3.   Zakres robót objętych SST 

          
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie następujących robót:  

a) ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100,                          
                      

1.4.   Określenia podstawowe 
          
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót                   
          

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
         Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
2.      MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
          

Każdorazowo rodzaj użytego do wbudowania w konstrukcję budowli drogowej 
materiału, winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru, w oparciu o 
przedstawione przez Wykonawcę atesty, wyniki badań laboratoryjnych. 
         Dopuszczenie materiału do użycia winno znaleźć potwierdzenie w 
dokumentach budowy. 
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2.2.   Stosowane materiały 
          

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu obrzeży betonowych według zasad 
niniejszej SST są: 

a) obrzeża betonowe 8x30x100, które powinny odpowiadać wymaganiom 
normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 dla obrzeża niskiego gatunku 
1, 

b) piasek gatunek 2, według normy PN-B-11113, 
c) cement portlandzki marki „32,5”, według normy PN-B-19701, 
d) woda odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-32250. 
 

3.      SPRZĘT 
 
         Roboty związane z ustawieniem obrzeży betonowych należy wykonywać 
ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót; zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
         Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
         Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym  stanie technicznym. 
 
 
4.      TRANSPORT          
 
         Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
         Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie 
przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 
         Układanie w/w elementów betonowych na środkach transportu powinno 
odbywać się w pozycji w jakiej będą wbudowywane. 
         Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być 
symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach co 
najmniej 10x5 cm. 
 
 
5.      WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Wykonanie ławy betonowej  
          

Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z normą PN/B-06050. Wymiary 
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy zgodnie z projektem. 
         Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić grunt rodzimy piaszczysty lub 
podsypka z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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5.2.    Ustawienie obrzeży 
          

Ustawienie obrzeży betonowych należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża. 
Należy je ustawić w miejscu i ze światłem zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
         Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem miejscowym 
starannie ubitym. 
         Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Spoiny powinny być wypełnione na pełną głębokość. 
 
6.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.   Wbudowanie obrzeży 
 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę 
b) podsypki z piasku 
c) ustawienia obrzeża betonowego 
- dopuszczalne odchylenie linii obrzeża w planie od linii projektowanej wynosi +_ 

2 cm na każde 100m ustawionego obrzeża. 
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety  

projektowanej może wynosić +_1 cm na każde 100 m obrzeża, 
- równość górnej powierzchni krawężnika sprawdza się przez przyłożenie w 

dwóch punktach na każde 100m obrzeża łaty 3m. Prześwit nie może 
przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10 metrach ustawionego 
obrzeża. Spoiny  muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
         Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży  jest 1 mb. 
         Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu  wykonanych  robót. 
Obmiar  robót  obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe nieprzewidziane, 
których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót. 
 
 
8.     ODBIÓR  ROBÓT 
 

       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie 
koryta i wykonanie podsypki. 
          Do odbioru robót Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych przeprowadzonych podczas budowy, jak również atesty 
materiałów kupowanych od innych producentów. Podstawą do oceny jakości 
wykonanych robót jak i zgodności z dokumentacją  projektową jest analiza 
przedstawionych dokumentów, jak również pomiary kontrolne przeprowadzone 
przez Inspektora Nadzoru po wykonaniu robót. Inspektor Nadzoru zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów 
wtedy, gdy: 
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         - zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą 
specyfikacją, 

         - istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelność badań 
Wykonawcy. 

 
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko wtedy, gdy badania potwierdzą 

wątpliwości. Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru 
ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 
       Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi zakończenie robót objętych kontraktem. 
         Do końcowego odbioru Inwestor może powołać komisję. 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
         Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru zostanie 
opłacona wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym z 
uwzględnieniem potrąceń za niewłaściwą jakość wykonanych robót. 
          
Cena wykonania 1m obrzeża betonowego obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów 
- wykonanie koryta i podsypki z piasku 
- ustawienie obrzeża wraz z wypełnieniem spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 

 
 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1.   Normy          
         
1. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic,  
                         parkingów. Wymagania i badania 

         2.  PN-88/B-06250       Beton zwykły 
         3.  BN-87/6774-04       Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
         4.  PN-B-19701            Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
         5.  PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

6. BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych 

  Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
08.00.00.  ELEMENTY ULIC 

08.04.01 ZJAZDY Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 
NUMER CPV – 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, 
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, 
DRÓG 

 
1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru krawężników betonowych przy realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej  nr 103447L ul. Ogrodowej w Lubartowie”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem zjazdów o nawierzchni: 
- z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Zjazdy indywidualne - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu 
pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z sąsiednich posesji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  
odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów 
z bram są: 
- kostka brukowa betonowa, piasek, żwir, cement, woda. 
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2.3.  Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Kostka brukowa betonowa 

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej". 
Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana 
kostka o wysokości 80 mm. 
 
2.3.2.  Piasek, żwir 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [8]. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712[4j. 

Żwir stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-11111 [6], Inny materiał można stosować pod warunkiem 
akceptacji Inżyniera. 
 
2.3.3.  Cement 

Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-l9701 [9]. 
 
2.3.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „l'1 i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 
[10], 2.4. Składowanie materiałów 

Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania 
nawierzchni wjazdów i wyjazdów podano w poszczególnych SST, wymienionych 
w pkt 5. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów 

Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w 
SST dla poszczególnych rodzajów nawierzchni według pkt 5. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Wymagania dotyczące transportu materiałów użytych do budowy 
nawierzchni wjazdów i wyjazdów zawarte są w SST wymienionych w pk t 5. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 5. 
 
 
 
5.2.  Wykonanie koryta 
 

Wykonanie koryta pod nawierzchnie, wjazdów i wyjazdów powinno być 
zgodne z wymaganiami określonymi w SST D-04.0l.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być wykonany 
zgodnie z PN-B-06050[l]. 
 
5.3.  Wykonanie warstwy odsączającej 

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej to wykonanie tej warstwy powinno być zgodne z 
wymaganiami określonymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i 
odcinające". 
 
5.4.  Wykonanie obramowania 

Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów wykonuje  się najczęściej 
przy zastosowaniu krawężników betonowych lub kamiennych. Jeżeli w 
dokumentacji projektowej nic przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni 
wjazdów i wyjazdów należy wykonać zgodnie z SST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe". 
 
5.5.  Wykonanie podbudowy 

W zależności od rodzaju podbudowy przyjętej w dokumentacji 
projektowej, wykonanie podbudowy powinno być zgodne z odpowiednią SST: 
podbudowa z kruszywa naturalnego, wg SST D-04.04.01, podbudowa z 
kruszywa łamanego, wg SST D-04.04.02, podbudowa z tłucznia kamiennego, wg 
SST D-04.04.04. podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg SST D-
04.05.01. 
 
5.6.  Wykonanie nawierzchni 

Nawierzchnię wjazdów i wyjazdów należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w odpowiednich ogólnych specyfikacjach technicznych. 
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z 
kostki brukowej betonowej". 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt  

 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać " badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania wjazdów lub wyjazdów i przedstawić 
wyniki tych badań inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać 
prawidłowość wykonania; koryta i podrożą, warstwy odsączającej, obramowania 
nawierzchni, podbudowy, nawierzchni. 

Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje 
zawarte są w odpowiednich SST wymienionych w pkt 5. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub 
wyjazdu z bram. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

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

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane 
koryto, wykonana warstwa odsączająca, wykonane obramowanie, wykonana 
podbudowa. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne'' pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania l m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie koryta i podłoża, 
- wykonanie warstwy odsączającej, 
- wykonanie obramowania nawierzchni, 
- wykonanie podbudowy, 
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- wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-11100 Materiały-1 kamienne. Kostka drogowa 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
7.  PN-B-11112    Kruszyna  mineralne.   Kruszywo   łamane  do  
nawierzchni 
       drogowych 
8. PN-B-11113    Kruszywa   mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni 

  drogowych. Piasek 
9. PN-B-19701    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania 

  i ocena zgodności 
10. PN-B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-77/6741-02   Klinkier drogowy 
12. BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni 

  dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
  Wspólne wymagania 

13. BN-80/6775-03/02   Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy 
nawierzchni 

  dróg,   ulic,   parkingów   i   torowisk   tramwajowych. 
  Płyty drogowe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


