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D – M  – 00.00.00.   WYMAGANIA    OGÓLNE 
 
  
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 
drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
  
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.   
 
1.3.  Zakres robót objętych  ST  
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót wymie-
nionych w p. 1.1.  objętych niniejszymi  specyfikacjami  technicznymi, dla  poszczególnych asortymentów  
robót  drogowych  i  mostowych. 
 

A. Dział ogólny 
 
D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 
 
B.   Specyfikacje Techniczne 
 
D-01.00.00.   Roboty przygotowawcze 
D-01.01.01.   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-01.02.02.   Zdjęcie humusu i darniny 
D-01.02.03.   Wyburzenie obiektów budowlanych 
D-01.02.04.   Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń 
D-01.03.04.   Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 
 
D-02.00.00.   Roboty ziemne 
D-02.01.01.   Wykonanie wykopów 
D-02.03.01.   Wykonanie nasypów  
D-02.03.02.   Fundament przepustu z kruszywa naturalnego 
 
D-03.00.00.   Odwodnienie korpusu drogowego 
D-03.01.02.   Przepusty stalowe z blachy falistej  
D-03.03.02.   Sączki podłużne  
 
D-04.00.00.   Podbudowy 
D-04.01.01.   Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
D-04.00.00a  Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
D-04.03.01.   Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
D-04.04.02b  Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
D-04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego 
 
D-05.00.00.   Nawierzchnie 
D-05.03.05b  Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego 
D-05.03.05a  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
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D-06.00.00.   Roboty wykończeniowe 
D-06.01.01.   Umocnienie skarp  
D-06.03.01d  Umocnienie poboczy destruktem asfaltowym 
D-06.03.02.   Naprawa i profilowanie poboczy 
D-06.04.01.   Profilowanie rowów 
 
D-07.00.00.   Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D-07.01.01.   Oznakowanie poziome - stałe 
D-07.02.01.   Oznakowanie pionowe na czas robót 
D-07.05.01.   Bariery ochronne stalowe   
 
M-12.00.00.  Zbrojenie 
M-12.01.02.  Zbrojenie betonu stalą klasy A IIIN  
 
M-13.01.00.  Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 
 
M-13.02.00.  Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
  Użyte w  ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
1.4.2.  Cena jednostkowa – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym 
 
1.4.3.  Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu. W przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej 
powiększona o podwójną grubość tego sklepienia.  
 
1.4.4.  Dokumentacja projektowa – wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, 
modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Inżyniera 
 
1.4.5.  Droga – budowla, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana  
w pasie drogowym.  
 
1.4.6.  Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, oraz/lub ruch publiczny przez czas wykonywania 
zadania budowlanego, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy; odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas Robót po istniejących 
drogach publicznych. 
 
1.4.7.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem,  
 
1.4.8.  Inżynier (Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Inżynier Projektu, Rezydent) – osoba wymieniona 
w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
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1.4.9. Inspektor nadzoru – (przedstawiciel Inżyniera) – osoba pisemnie wyznaczona przez Inżyniera, 
działająca w jego imieniu w zakresie określonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. 
  
1.4.10.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
 
1.4.11.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
1.4.12.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju, a przy 
drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.  
 
1.4.13.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
 
1.4.14.  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.  
 
1.4.15.  Korpus drogowy - nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
 
1.4.16.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
 
1.4.17.  Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  
 
1.4.18.  Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej  
ich wykonania.  
 
1.4.19.  Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez  Inżyniera. 
 
1.4.20.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
i/lub Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
 
1.4.21.  Materiały (wyroby budowlane) - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
1.4.22.  Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
 
1.4.23.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący 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 
istniejącego nawierzchni. 
d)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)  Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)  Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, frakcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
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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. 
1.4.24.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  
drogi lub obiektu mostowego. 
  
1.4.25.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, kładka dla pieszych lub rowerzystów.  
 
1.4.26.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy.      
 
1.4.27.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.4.28.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego 
powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z 
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania 
drogą. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
 
1.4.29.  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia  
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4.30.  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
 
1.4.31.  Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  
 
1.4.32.  Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem  budowy. 
 
1.4.33.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.4.34.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia.  
 
1.4.35.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina bagno, rzeka itp.  
 
1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  
na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
 
1.4.37.  Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.38.  Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.  
 
1.4.39. PZJ – Program Zapewnienia Jakości - do obowiązków wykonawcy należy opracowanie  
i przedstawienie do aprobaty nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez nadzór. 
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1.4.40. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
 
1.4.41.  Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.  
1.4.42.  Szerokość całkowita obiektu (mostu/ wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego.  
 
1.4.43.  Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.  
 
1.4.44.  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 jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera. Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając wszystkie uwarunkowania 
przedstawione w Decyzjach wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonywania Robót z innymi 
Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiającego. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. W przypadku konieczności przeniesienia znaków geodezyjnych Wykonawca wykona 
niezbędną dokumentację na własny koszt. 

1.5.2.   Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 

• Zamawiającego; wg wykazu pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

• Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje  
w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikającymi z n/w projektów (jeżeli wystąpią takie 
roboty):  

1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane). 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy 
wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść 
zmiany na mapę zasadniczą w skali 1:500 uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Porównanie mapy z projektu wykonawczego z terenem oraz z aktualną mapą opracowaną przez 
Wykonawcę (sieci, sytuacyjno-wysokościowo itp.).  

3. Dokumentację z wywiadu branżowego dla wszystkich występujących sieci uzbrojenia terenu, 
4. Aktualizację i przedłużenie warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie projektowania  

w zakresie niezbędnym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowań 
towarzyszących (projektów, pomiarów itp.), niezbędnych do powyższej aktualizacji. 

5. Dokumentację usunięcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych wraz  
z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniającymi do ich przebudowy, 
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6. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 
7. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych – 4 egzemplarze, 
8. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 4 egzemplarze, 
9. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych jeżeli będą wymagane – 4 egzemplarze, 
10. Projekt inwentaryzacji elementów przed ich rozbiórką w celu ich odtworzenia. 
11. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jeżeli takie zostaną 

stwierdzone na etapie realizacji robót – 4 egzemplarze  
12. Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach i złożenie do właściwego organu – jeżeli takie 

odpady będą wytwarzane– 4 egzemplarze 
13. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
14. Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych 
15. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentację i inwentaryzację własną. 
16. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu 

budowlanego – 4 egz. 
17. W przypadku gdy wykonawca wystąpi o zmianę zapisów w ST, należy ją przedstawić do 

zatwierdzenia projektantowi, w układzie jakim ma być wprowadzona do użytku, zaznaczając 
kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany. 

18. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 
19. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych według docelowej organizacji 

ruchu, 
20. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów; 
21. Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych; 
22. Wykonanie zabezpieczeń opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp., 
23. Harmonogram robót z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach i uzgodnieniach 

zawartych w dokumentacji projektowych i uzyskanych podczas robót budowlanych przez 
wykonawcę robót. 

24. Projekt i odtworzenie drenaży i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawcę robót lub 
odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych. 

25. Wykonawca wykona szkice podłączeń drenaży odkrytych podczas robót i uzgodni z zarządcą lub 
właścicielem drenaży ich podłączenie oraz uzyska protokół odbioru wraz z wykonaniem pomiarów 
geodezyjnych. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia kosztów związanych z demontażem uzbrojenia na czas 
robót i jego ponownym montażem po zakończeniu wykonywania prac. Jeżeli właściciel sieci zażąda 
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontażu sieci na czas robót wykonawca jest 
zobowiązany do jej opracowania i uzgodnienia.    

27. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiający lub Projektant może polecić wykonanie 
dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne w ilości do 10% 
wszystkich prac geodezyjnych objętych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych 
pomiarów sporządzi odpowiednie szkice na podstawie, których będzie można rozwiązać wskazany 
problem. 

28. Uzyskanie zgód właścicieli działek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich 
użytkowanie na czas robót.  

29. Inne opracowania, które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia inwestycji 
Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny być precyzyjne i szczegółowo 
uzasadnione. 
Przed złożeniem oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny 
kontraktowej, ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z planem PZT oraz danymi w ośrodku geodezji  
         Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego należy ująć w cenie 
ofertowej. 

1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią integralną część umowy (kontraktu), a wymagania określone w chociaż jednym  
z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy.  
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1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji kosztorysowych. 

1.5.3.3 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niejasności w dokumentach kontraktowych, a o 
ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.  

1.5.3.4 W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu z rysunku.  

1.5.3.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami.  

Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza 
się rozwiązania równoważne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w 
specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają podane poniżej warunki: 

- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne 
postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane, 

- zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone w projektach budowlanych i wykonawczych 
oraz w specyfikacjach technicznych. 

1.5.3.6 Parametry określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowią wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5.3.7 Cechy materiałów i elementów budowli musza wykazywać zgodność z wymaganiami, natomiast 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5.3.8 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
będzie to miało wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3.9. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone różnice między dokumentacją projektową (pod względem 
mapy, przebiegu istniejącej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektów itp) a stanem faktycznym w 
terenie obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

• Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, która będzie w sposób czytelny identyfikować 
występujące różnice. 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru występujących niezgodności i ich 
ewentualnych przyczyn.  

Powyższą dokumentację Wykonawca sporządzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od 
wykrycia rozbieżności w dwóch egzemplarzach i przekaże po jednym egz. Projektantowi i Inżynierowi. Do 
w/w dokumentacji Wykonawca załączy propozycję rozwiązań zamiennych uwzględniającą czynniki 
ekonomiczne oraz terminy określone w kontrakcie. Na żądanie Inżyniera lub Projektanta Wykonawca 
dokona wszelkich uzupełnień w zakresie m.in. brakujących pomiarów, inwentaryzacji itp. 

1.5.3.10. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji (opis 
techniczny, rysunki, ST) należy zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, 
trwałości obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inżynierem i Projektantem.  

1.5.3.11. Wszystkie połączenia warstw konstrukcyjnych i nasypów, należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną, ze szczególnym uwzględnieniem schodkowania na łączeniu warstw bitumicznych, podbudów i 
nasypów.  

1.5.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Pod pojęciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz 
w jego kosztach), należy uwzględnić również przygotowanie pomieszczenia odpowiadającego przepisom 
BHP w celu możliwości dokonywania kontroli procesu budowlanego. 
W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na czas robót 
budowlanych tymczasowych ogrodzeń, bram i furtek w miejsce tych, które podlegają rozbiórce, 
przestawieniu lub regulacji. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na 
jego koszt przez cały czas budowy. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 
w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

Wykonawca w pobliżu tych miejsc przygotuje i będzie utrzymywać na własny koszt stanowiska 
zapewniające skuteczne czyszczenie opon samochodów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi 
publiczne. Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących   
     ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 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. 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej 
budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych 
etapach realizacji Robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują 
odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz unieszkodliwione. 
Wykonawca Robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby: 
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- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu 
odpadów, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie 
udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W 
pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 
lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać 
w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których 
nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby ,składowane były wyłącznie te 
odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub 
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postępowanie z odpadami w 
sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska Odpady powinny być w 
pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny 
być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których 
mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadów 
niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż 
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla 
życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub 
przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, 

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów 
niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadające się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie 
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone 
wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko 
wówczas, gdy: 

- nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 

- pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą 
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady muszą 
być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy 
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie 
działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu  
w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na 
środowisko. Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj.: 
- ogrodzenie Terenu Budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z materiałów zabezpieczających 

przed przenikaniem hałasu z placu budowy 

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem emitowanego 
hałasu 
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- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym) 

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00÷6.00 

     Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się  
w obrębie prowadzenia robót, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.  
Warstwę gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 
składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Konieczne obniżenie poziomu wód 
podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków wodnych.  

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone 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 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
2013, poz. 21, z późniejszymi zmianami). Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami).  

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 dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 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 Wykonawca 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 Wykonawca. 

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 Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 
powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace 
związane z czasowym zajęciem terenu. 



 D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

11 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan 
techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie 
budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do 
lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w 
sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i  potwierdzony u Zarządcy drogi. W 
przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

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

1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z art. 21a 
Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 
sierpnia 2002 r. Dz. U. nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach 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 odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 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 Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub 
jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając 
budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty związane z takimi naprawami. 

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi 
do zatwierdzenia. 

1.5.14. Rozpoznanie saperskie 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiedniego rozpoznania saperskiego na terenie 
inwestycji, na głębokości niezbędnej do przeprowadzenia w sposób bezpieczny robót budowlanych, a także 
przeprowadzenia szkolenia w zakresie postępowania podczas odkrycia niewybuchu. W przypadku 
napotkania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych należy powiadomić najbliższy posterunek Policji, 
Straży Miejskiej lub Urząd Gminy/Miasta właściwy dla danego rejonu, wskazując miejsce znaleziska do 
czasu przyjazdu patrolu rozminowania. 
-  Kategorycznie zabrania się podnoszenia, przenoszenia znalezionego przedmiotu ze względu na możliwość 
   jego detonacji. 
- Nie należy prowadzić prac w miejscu znalezienia niewybuchu ze względu na możliwość wystąpienia 
  w tym miejscu innych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
- Termin realizacji zgłoszeń przez patrol rozminowania wynosi 24 h dla zgłoszeń pilnych oraz 72 h dla 
zgłoszeń zwykłych. 

1.5.15.  Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej 
oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
2.2.      Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
 w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inżyniera. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
Materiały pochodzące z rozbiórek 
 
Karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na terenach będących w administracji Wykonawca usunie z Placu 
Budowy i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały budowlane 
pochodzące z rozbiórek nieposiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nienadające się do 
wykorzystania/do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren 
budowy na zwałkę. Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu 
zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inżyniera. 
Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, słupki do znaków oraz tarcze znaków nadające się do ponownego 
użycia są własnością Zamawiającego i należy odwieźć je w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien 
zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w 
miejsce właściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia 
terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.4. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie 
kontraktowej. 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
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ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inżynier  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

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

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

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.4.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
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           Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.        WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
 Na 14 dni przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem zjazdów Wykonawca wytyczy kra-
wędzie zjazdów w terenie, o czym niezwłoczne poinformuje Projektanta i Inżyniera. Wykonawca wytyczy  
w terenie krawędzie zjazdów sytuacyjnie i wysokościowo wraz ze stabilizacją palikami drewnianymi, gwoź-
dziami stalowymi itp. Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o długości nie mniejszej 
niż 1km (w przypadku inwestycji obejmujących mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na całym od-
cinku). Wytyczenia zjazdów należy dokonać przed rozpoczęciem innych robót tj. budowa chodników, uzbro- 
jenia, przepusty, kształtowanie rowów itd. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wy-
niki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inżyniera 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 Wyko-
nawca. 

Wykonawca po zrealizowaniu robót budowlanych sprawdzi stałą organizację ruchu pod względem 
oznakowania pionowego i poziomego. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy projekt organizacji zaktualizować, 
przedstawić do zaopiniowania Projektantowi, uzyskać wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzą-
dzającego ruchem. Wykonawca również po wybudowaniu drogi, a przed montażem barier drogowych i in-
nych elementów zagospodarowania terenu, sprawdzi trójkąty widoczności i wprowadzi zmiany do stałej 
organizacji ruchu jeżeli będą wymagane. 

Jeżeli opracowana przez Projektanta tymczasowa organizacja ruchu będzie trudna do zastosowania 
ze względu na warunki miejscowe to do wykonawcy robót należy jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do 
zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zatwierdzeniem organu zarządzającego 
ruchem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robót na placu budowy aby nie powodo-
wać utrudnień i zakłóceń w ruchu publicznym. 

Dla obiektów inżynierskich objętych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywa-
nia robót ziemnych wątpliwości dotyczących stanu i rodzaju gruntu w podłożu do Wykonawcy należy wy-
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konanie uszczegóławiającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu  
z Inżynierem i Projektantem. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Inżynierowi zaistniałych uzasadnionych 
wątpliwości dotyczących podłoża gruntowego wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem i w/w dokumentacją 
w terminie 7 dni od ich powzięcia. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.       Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnie-
nia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykony-
wania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgod-
nie z dokumentacją projektową, ST, harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa a także  
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia 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 laborato- 

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechani- 

zmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz- 
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem       

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu 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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2.        Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie prze-
prowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-
czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
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 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy nie-
dociągnięcia 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, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może pobierać 
próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy 
zaplecza. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są 
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 

Na zlecenie Inżyniera 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 stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
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 ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5.    Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miej-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
 Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych ba-
dań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.    Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 b)   deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
c)   deklaracje właściwości użytkowych wydane na podstawie art. 7 rozporządzenia nr 305/2011 UE z dnia 
       9.03.2011 r., i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.    Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 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. Zapisy będą czytelne, do-
konane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• 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 poda- 
      niem, 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 In-
żynierowi do ustosunkowania się. 
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 Decyzje Inżyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy 
i są one potwierdzane przez Inżyniera. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

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

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera projektu i przedstawiane do wglą-
du na życzenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.       Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatnoś- 
ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST 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 wy-
maganiami ST. 
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7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady ważenia 
 
           Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwier-
dzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
    Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
    Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z doku-
mentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumento-
wania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób 
nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
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częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile 
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

   Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
    Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inży-
niera. 
    Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia. 
    Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inży-
niera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgod-
ności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
    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 uzupełniają-
cych 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 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 
lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca winien odtworzyć i zastabilizować granice pasa drogowego - zgodnie  
z wymaganiami zleceniodawcy. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecznego ruchu, komisja dokona potrąceń, ocenia-
jąc pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umo-
wy. 
 
Potrącenia na nieprawidłową zawartość asfaltu oblicza się na podstawie następującego wzoru 
 
P=A*pa*c j 
 
A – powierzchnia 
pa – współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 
cj – cena jednostkowa 
P – potrącenia 
             Współczynnik „pa” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 
 

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 - 
pa 0,080 0,140 - 
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Potrącenia na nieprawidłową zawartość kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza się na podstawie 
następującego wzoru. 
 
P=A*pż(w)*c j8r 
 
A – powierzchnia 
pż – współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2 mm 
pw – współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 2 mm 
cj – cena jednostkowa 
P – potrącenia 
r – udział procentowy ziarn w recepcie 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 0,075 mm 
 

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8 
pw 0,110 0,132 0,154 

 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn od 0,075 do 2,0 mm 

Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6 
pw 0,110 0,132 0,154 

 
Współczynnik „pz” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn od 2,0 mm 

Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 - 
pz 0,008 0,016 - 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumen-
tacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

2. Specyfikacje Techniczne  (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez Inżyniera, sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie ST i PZJ. 

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. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fo-
tografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu  
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego,  oraz wersję cyfrową mapy zasadni-
czej w pliku dwg. 

12. Operat z pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynierskich prowadzonych w trakcie budo-
wy. 

13. Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury 
technicznej - dotyczące zaspokojenia roszczeń. 

 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo 
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem pozy-
cji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze 
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na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 
10 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
    W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
    Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i prze-
kazania Zamawiającemu Operatu z przeprowadzonych pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów 
inżynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej propo-
nowany przez Wykonawcę, zgodnie z Klauzulą 14.1 lit. d) Warunków Ogólnych Kontraktu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

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

i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych we wskazane miejsce, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  
i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, koszty związane z  zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę te-
renu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów , koszty projektów uzu-
pełniających wraz z dodatkowymi badaniami geotechnicznymi i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP 
pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w należytym stanie tech-
niczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i tech-
nologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, wszelkie 
koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabyt-
ków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geo-
dezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 
- Koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu robót, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00,  
a koszty wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych ST. 
Uznaje się, że koszty dostosowania się do wymagań ST DM 00.00.00 nie wyszczególnione w tabeli przedmia-
rowej dla wymagań ogólnych zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach przedmiaru wynikających 
ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarządzającym 

ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynie-
rowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót,, 

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
(d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
(e) koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót 
(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów, 
(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(h) opłaty/dzierżawy terenu, 
(i) przygotowanie terenu, 
(j) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(k) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny, 
(c) oczyszczenie terenu, 
(d) koszty demontażu, 
(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią 

stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami), 

[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta-
żu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555), 

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

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z póź-
niejszymi zmianami), 

[5] Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o od-
padach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmiana-
mi), 

[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 2001 nr 112, poz. 1206), 

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z 
dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów sto-
sowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736), 
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[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z później-
szymi zmianami),  

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 
2003 nr 177, poz. 1729). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budow-
lanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

     [16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  
              zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr  
             198 poz. 2041) 
     [17]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  
              ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

27 

D-01.00.00. ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE 
 
D-01.01.01a     ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ  
                         SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wytyczeniem i odtworzeniem trasy przepustu oraz kabli telekomunikacyjnych i ich punktów 
wysokościowych, w związku z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych,  
w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu odtwo-
rzenie w terenie przebiegu trasy i usytuowania nowego przepustu i przebudowanego kabla telekomunikacyj-
nego oraz regulacji rowu melioracyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową, a także wykonanie geodezyj-
nej dokumentacji powykonawczej.  
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów  wysokościowych  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy i głównych elementów konstrukcyj-
nych projektowanego przepustu, kabli telekomunikacyjnych a także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  
i kartograficznej obiektów po ich przebudowie. 
 W zakres robót wchodzą: 
– wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy przepustu i kabli oraz punktów 

wysokościowych (reperów roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 
– wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
– pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej przebudowanego 

obiektu.  
 
1.3.2.      Wyznaczenie przepustu 
 
Wyznaczenie przepustu obejmuje wyznaczenie osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich 
w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie  
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu ( podpory, usytuowanie wylotu kolektora 
drenarskiego wraz z jego fundamentem) 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej 
 osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 

1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
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1.4.3. Reper –  zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego 
wysokość jest wyznaczona. 

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

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

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie związa-
nej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „D-M-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m  
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm  
i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drew-
niane 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 tech-
nicznymi G-1 i G-2. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt 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. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwaran-
tować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4.  
 
4.2.  Transport materiałów i sprzętu 
 
Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Zasady wykonywania robót 
 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla nowego przepustu, kabli telekomunikacyjnych i rowu, 
3.  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
 
5.3.  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. 

 
5.4.  Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych 
 
5.4.1.   Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [3-10]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające loka-
lizację 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 up-
rawnienia. 
   Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego  
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgod-
ne 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 doku-
mentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku 
obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakcep-
towaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
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 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. For-
ma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy. 
   
5.4.2.  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, poło-
żonych 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 gór-
skim 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 wy-
równaniu 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 jedno-
znaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4.3. Odtworzenie osi trasy  
 
 Tyczenie osi 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 trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości za-
leżnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg i koryta 
rzeki. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkcie 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpo-
wiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.4.4.  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 wyma-
gających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inży-
niera. 
 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 głęb-
szych 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. 
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 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
5.4.5.   Wyznaczenie położenia przepustów 
 
 Dla obiektu inżynierskiego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 

Położenie obiektu (osi obiektu, osi jezdni)  w planie należy określić z dokładnością do 0,5 cm.  
 
5.4.6.      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  ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić 
z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w ST, czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do 
wglądu. 
 
5.5.  Pomiar powykonawczy   
 
5.5.1.   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. 

5.5.2. 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 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). 
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            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. 

5.5.3. 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. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola jakości prac 
 
 Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 
– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać moż-

liwość 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. 
Kontrolę jakości prac projektowych pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko-
ściowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, 
zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową związaną z wyznaczeniem sytuacyjnym i wysokościowym przepustu, kabli 
oraz robót regulacyjnych rowu i odtworzenia rurociągu drenarskiego jest komplet. 
            Przy pomiarach powykonawczych nowego przepustu i kabli jednostką obmiarową jest komplet robót.  
W skład wytyczenia obiektu wchodzi: wytyczenie osi przepustu, linii skarp, wyznaczenie usytuowania  
i rzędnych fundamentów wlotu i wylotu, kabli telekomunikacyjnych, osi drogi, linii barier i skarp oraz fun-
damentu rurociągu drenarskiego i rzędne wysokościowe wylotu rurociągu.  
 
 



 D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

33 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla 
Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
  
 Cena  wykonania robót obejmuje:  

• zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
• koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych wymienionych w p. 7.2.,  
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,   
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwia-

jące odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym nowego obiektu według wymagań 

dokumentacji technicznej, 
• koszty ośrodków geodezyjnych. 
• dokumenty i czynności odbiorowe. 

 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Za-

mawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tym-

czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne 
 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
2.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z później- 
      szymi zmianami) 
     [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

  3.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
  4. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
  5. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
  6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
  7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
  8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
  9. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
  10.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych,  
w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu i darni grubości ok. 30 cm ze skarp drogi i rowu melioracynego na odcinku projektowa-
nych robót oraz z poboczy na odcinku projektowanego wzmocnienia destruktem na czas robót - wykonywa-
nym w ramach robót przygotowawczych.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Usunięcie humusu należy wykonać za pomocą sprzętu ręcznego. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny należy stosować:  
- łopaty, szpadle, taczki  i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych   
 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego zastosowania 
należy stosować:  
 - noże do cięcia darniny według zasad określonych w p.5.2. ,  
 - łopaty i szpadle.  
 
4. TRANSPORT  
 
Darninę i humus  zdjęte ze skarp i podnóża należy przemieszczać z zastosowaniem taczek. Humus będzie 
wykorzystany przy umocnieniu skarp po zakończeniu robót. Darnina jest przeznaczona do powtórnego za-
stosowania więc powinna  być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.  
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5. WYKONANIE  ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  
 
Teren w miejscach projektowanych robót – budowy przepustu i umocnienia poboczyi rowu melioracyjnego - 
powinien być oczyszczony z humusu i darni. Teren należy oczyścić całkowicie, tak, aby wykluczyć wystę-
powanie części roślinnych w nasypach i podsypkach.  
 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu  
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp. Za-
gospodarowanie ewentualnego nadmiaru humusu powinno nastąpić zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 
            Humus należy zdejmować ręcznie. Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania określoną  
w dokumentacji projektowej lub wskazaną na roboczo przez Inżyniera, według faktycznego stanu występo-
wania.  Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu.  
     Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdża-
niem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bez-
pośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
 
5.3.  Zdjęcie darniny  
 
Powierzchnia  skarp oraz teren przyległy są pokryte darniną, która może być użyta ponownie - do umocnie-
nia skarp po zakończeniu robót. Darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń 
i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Miejsca zdjęcia darniny - według  
dokumentacji projektowej (lub wskazane przez Inżyniera).  
     Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prosto-
kątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra.  
Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.  
     Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzy-
staniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie 
rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę 
należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami 
na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 
przekraczać 4 tygodni.  
     Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy zdjąć i przewieźć na miejsce wskazane 
przez Inżyniera.  
 
6. KONTROLA   JAKO ŚCI  ROBÓT  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i darniny z po-
wierzchni przewidzianej w projekcie  oraz prawidłowości ich składowania . 
 
7. OBMIAR  ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową robót związanych ze zajęciem warstwy humusu i darniny jest metr kwadrato-
wy warstwy określonej grubości.  
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inżyniera. Obmiar wymaga akceptacji Inżyniera.  
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wy-
jątkiem zaakceptowanych przez Inżyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inży- 
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niera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
8. ODBIÓR   ROBÓT  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do  
odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie postępu robót.  
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.  
 
9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI  
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.  
 
 Cena wykonania robót obejmuje:  
- zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy, 
- przewóz uzyskanego humusu taczkami 
- zdjęcie darniny, ze składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 
1. PN-S-02205  “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.  
2. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa,1978.  
3. Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na     
    drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP, Warszawa,1989.  
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D-01.02.03. WYBURZENIE  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.       Przedmiot  ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania  ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką kon-
strukcji murowanej przepustu z kamienia łamanego oraz z kostki kamiennej, a także umocnienia wylotu 
rurociągu drenarskiego przy wylocie przepustu, z  wywiezieniem gruzu - jako robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
nie dotyczy  
 
3. SPRZĘT  
 
Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Wykonawca na 
żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności.  
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.  
 Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
  
4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producentów środków transportowych.  
 
5. WYKONANIE 
 
Konstrukcję murowaną z kamienia rozebrać metodami mechanicznymi - młotami pneumatycznymi.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbęd- 
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nych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inżyniera. 
      Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  
 
7. OBMIAR  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 rozebranej konstrukcji kamiennej. 
 
8. ODBIÓR  KOŃCOWY 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi końcowemu podlega osiągnięcie stanu jak w p.6.  
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m3   rozebranego elementu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykona-
nych robót.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

• prace przygotowawcze, 
• prace rozbiórkowe prowadzone w sposób podany w niniejszej ST  
• odwiezienie materiału z rozbiórki poza teren robót w miejsce wskazane przez Inwestora,  

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 
Nie występują. 
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D-01.02.04. ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w p.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką  
nawierzchni, podbudowy, umocnienia z destruktu asfaltowego oraz demontażem rurociągu drenarskiego (do 
ponownego ułożenia po wykonaniu robót), z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
nie występują 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do rozbiórki 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg,ogrodzeń i przeustów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

� spycharki, 
� ładowarki, 
� żurawie samochodowe, 
� samochody ciężarowe, 
� młoty pneumatyczne, 
� piły mechaniczne, 
� koparki. 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p 4. 
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4.2.     Transport materiałów z rozbiórki 
 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p 5. 
 
5.2.      Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowa-
nia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on prze-
wieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
      Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 
 
6.2.  Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
− dla nawierzchni, podbudowy, umocnienia pobocza - m2 (metr kwadratowy), 
− dla rurociągu z rur PVC - m (metr). 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p 9. 
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9.2.      Cena jednostki obmiarowej 
 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na po-

boczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
b) dla rozbiórki rurociągu: 
− odkopanie rurociągu,  
− demontaż odcinka rury kolidującego z robotami, 
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-01.03.04.    PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebu-
dowy (obniżenia) linii telekomunikacyjnych miejscowych kolidujących z przebudową przepustu kamiennego 
na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miej-
scowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w p.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie (ob-
niżeniu) linii telekomunikacyjnych wymienionych w pkt. 1.1 kolidujących z przebudową przepustu na dro-
dze wojewódzkiej nr 515 w km 47+670 i obejmują: 
- przebudowę kabli telekomunikacyjnych sieci miejscowej 
- montaż kabli telekomunikacyjnych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli 
symetrycznych typu dalekosiężnego. 
 
1.4.2.  Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli syme-
trycznych typu miejscowego. 
 
1.4.3.  Odcinek regeneratorowy -odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi regeneratorami. 
 
1.4.4.  Długość trasowa linii kablowej - długość przebiegu trasy linii bez uwzględniania falowania i zapa-
sów kabla. 
 
1.4.5.  Długość elektryczna  - rzeczywista długość zmontowanego kabla miedzianego z uwzględnieniem 
falowania i zapasów kabla. 
 
1.4.6.  Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od 
długości trasy, na której układa się kabel. 
 
1.4.7.   Złącze kablowe - element linii kablowej łączący dwa odcinki kabla. 
 
1.4.8.   Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, Branżowymi Normami i Nor-
mami Zakładowymi ZN-96 TP S.A. oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne stosowania materiałów 
 
   Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych muszą posiadać atesty wytwórcy stwierdzają-
cy zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 
 
2.2. Materiały gotowe 
 
2.2.1 Rury z polietylenu HDPE 
 
    Stosowane do budowy kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych rury z polietylenu o dużej gęstości 
powinny odpowiadać normie ZN-97 TP S.A.-013 i ZN-97 TP S.A.-017. 
   Rury należy przechowywać w miejscu zadaszonym, zabezpieczającym je przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych i opadów oraz działaniami sił mechanicznych. 
 
2.2.2 Kable 
 
    Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył zgodnie z opracowaną Dokumentacją 
Projektową uzgodnioną z Orange Hurt S.A. w Olsztynie. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymo-
gom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10. 
     Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone w normie 
PN-76/D-79353 zależą od średnicy kabla i jego powłoki. Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości 
i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami: 
 - nazwą i znakiem fabrycznym producenta 
 - strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu 
   Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka , na której podany jest typ kabla, jego długość i cię-
żar oraz producent. 
 
   Stosuje się następujące typy kabli 
 
 1) Kable miejscowe ziemne  - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych należy 
stosować kable miejscowe symetryczne z wiązkami czwórkowymi i parowymi o izolacji polietylenowej 
wzdłużnie uszczelniane. Do przebudowy linii kablowej miejscowej, która zbudowana jest z kabla daleko-
siężnego należy również stosować kabel miejscowy symetryczny. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynno-
ści 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 Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inżyniera w terenie przewidzianym kontraktem. 
 
3.2. Sprzęt do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych 
 
    Wykonawca przystępujący do wykonywania przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
 - ubijak spalinowy, 
 - samochód dłużycowy, 
 - zespół prądnicowy jednofazowy do 3,5 kVA, 
 - megomierz, 
 - mostek kablowy, 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
    Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonanych robót. 
     Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
 
     Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót: 
 - samochód skrzyniowy, 
 - samochód dostawczy, 
     Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych ele-
mentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
    Przy przebudowie dróg, występujące linie telekomunikacyjne, które nie spełniają wymagań norm BN-
73/8984-05, BN-89/8984-18, ZN-97/TP S.A.-002, ZN-97/TP S.A.-004, podlegają przebudowie. 
    Kolizje kablowe należy przebudować zachowując następująca kolejność robót: 

a) wybudować nowy rów kablowy i ułożyć rury obiektowe  
b) ułożyć nowe odcinki kabli miejscowych i je zmontować z istniejącym kablem  

    Roboty należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
5.1.1 Rury  obiektowe 
 
5.1.1.1 Lokalizacja rur 
 
    Rura obiektowa HDPE φ 110/6,3 winna zostać ułożona w wykopie otwartym min. 1m poniżej dna rowu. 
 
5.1.1.2 Uszczelnianie końców rur 
 
    Do uszczelniania końców rur należy stosować piankę uszczelniającą. 
  
5.1.2 Telekomunikacyjne kable miejscowe 
 
5.1.2.1 Uwagi ogólne 
 
    Wszelkie prace mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu zgody zarządzającego siecią telekom. 
 
5.1.2.2 Dobór osłon złączowych i muf. 
 
   Osłony złączowe i mufy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz dostosowane do typu ka-
bla, średnic i liczby żył oraz średnicy zewnętrznej kabla. 
 
5.1.2.3 Zapasy kabli 
 
    W czasie układania kabli należy pozostawić następujące zapasy kabli: 
- przy złączach kabli symetrycznych nie stosować zapasów 
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5.1.3.4 Demontaż kabli  
 
    Demontaż kabli należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady wykonania kontroli robót 
 
     Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności do-
starczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową. 
    Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i  terminie bada-
nia.  
     Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wyko-
nawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
     Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawiciela Orange 
Hurt S.A. w Olsztynie. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 
 
6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe 
 
    Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu: 
- montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny, 
- wymiarów, 
- materiałów, 
- poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych, 
- doboru osłon, muf i zasobników złączowych, 
- montażu złączy kablowych, 
- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
     Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne zgodnie z Dokumentacją Projektową 
na zgodność z wymaganiami punktu 11 normy BN-89/8984-18 dla kabli symetrycznych. Wszelkie prace 
pomiarowe przed przebudową i po przebudowie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w TP proce-
durami ze szczególnym zwróceniem uwagi na długość przerwy w łączności. Wszelkie prace należy wyko-
nywać bezprzerwowo.  
 
6.3. Ocena wyników badań. 
 
    Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wyma-
ganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST dały dodatni wynik. 
     Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymie-
nione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
     Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustale-
nia, wynikłe w czasie budowy akceptowane przez Inżyniera. 
     Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest km. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
      Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych w celu przekazania ww elementów do eksploata-
cji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- protokół odbioru robót przez Orange Hurt S.A. w Olsztynie. 



 D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

49 

Zadanie obejmuje w zakresie sieci miejscowej miedzianej: 
- przebudowa kabli sieci miejscowej o dł. 40 m 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
    Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających. 
    Cena wykonania robót obejmuje: 
 - roboty przygotowawcze 
 - dostarczenie i zmontowanie urządzeń 
 - wykonanie prac montażowych 
 - budowa i montaż kabli miejscowych             - 0,040 km 
 
             - wykonanie prac demontażowych 
 - uruchomienie przebudowanych linii 
 -  usuwanie usterek i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 
 - wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
(1) PN-76/D-79353 -  Bębny kablowe. 
(2) BN-72/3233-13        -  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
(3) BN-89/8984-17/03   - Telekomunikacyjne linie kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania. 
(4) ZN-97 TP S.A.-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. 
                                          Wymagania i badania. 
(5) ZN-97 TP S.A.-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu 
                                          kablowego (RHDPE). Wymagania 
(6) ZN-97 TP S.A.-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania 
                                          i badania. 
(7) ZN-96 TP S.A.-027 -  Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
(8) ZN-96 TP S.A.-031 -  Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.    
 
10.2. Inne dokumenty polskie 
 
(9)   - Ustawa z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz.1800 
(10) - Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60) 
(11) - Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz.230 późniejszymi zmianami). 
(12) - Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prwaw budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414). 
(13) - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 
           i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13  
          z dnia10 kwietnia 1972 r.). 
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D-02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE 
 
D-02.00.01.  WYMAGANIA  OGÓLNE   
 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową przepustu przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2.   Zakres stosowania specyfikacji. 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3.   Zakres robót objętych specyfikacjami. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem: 
- wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie o normalnej wilgotności kat. II i III – odkopanie prze- 
   pustu  do rozbiórki, wykop fundamentowy w gruncie spoistym – wykopy obudowane 
- zasypek ziemnych i nasypów - z gruntu niespoistego (lub z wykopu w korpusie drogi) do wykonania  
   wymiany gruntu pod fundamentem konstrukcji stalowej oraz z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 
   mm do jej zasypania  
- odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów  
 
1.4.   Określenia podstawowe. 
 
1.4.1.    Fundament konstrukcji mostowej -  element konstrukcji współpracujący z gruntem. 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów prze-

mysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami ro-

wów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyzna- 
             czonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.5. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.6. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.7. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.8. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.9. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.10. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.11. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym  
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wy-
kazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ści-
skanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hy-
draulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogo-
wych. 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą  
drogową. 
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1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

                                                                     
ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, okre-
ślona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w ro-
botach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
 
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, okre-
ślona wg wzoru: 

                                                      
10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z zaleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.      Ogólne   wymagania  dotyczące  materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00  
“Wymagania  ogólne”  p. 2.  
 
2.2.      Podział gruntów  
 
Podstawę podziałów gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania sta-
nowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości ciężaru  objętościowego gruntów  
i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie  
 
 

 
Kate- 
goria 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu 
lub materiału 

Ciężar   obję-
tościowy  w 
stanie natu- 
ralnym  
 kN /m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od  pierwotnej   
objętości1) 

1 2 3 4 
I. Piasek suchy bez spoiwa  

Gleba uprawna zaorana  lub ogrodowa 
Torf bez korzeni  
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

5÷15 
5÷15 
20÷30 

5÷15 
II. Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 
 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
 
17,7 
12,7 
 
10,8 
 
16,7 
16,7 

15÷25 
 
15÷25 
15÷25 
 
20÷30 
 
15÷25 
15÷25 

III. Piasek gliniasty,  pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach 
do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne  
i plastyczne bez głazów 
Mady namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

20÷30 
20÷30 
20÷30 
 
20÷30 
 
20÷30 
20÷30 
20÷30 
20÷30 
20÷30 

IV. Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem  
i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stano-
wiący do 10 % objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 
 
19,6 
20,6 
 
20,6 
 
16,7 
19,6 
19,6 

25÷35 
 
 
25÷35 
25÷35 
 
25÷35 
 
25÷35 
25÷35 
25÷35 

1)mniejsze   wartości  stosować  przy  obliczaniu  ilości  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich  
zagęszczeniem,  większe  wartości   przy  obliczaniu  objętości i  ilości  środków  przewozowych. 
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Tabela 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
 

Grupy gruntów 
Lp. 

Wyszczególnienie  
właściwości 

Jednostki 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz nieglinia-
sty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
żużel nierozpa-
dowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz gliniasty 
żwir gliniasty 
pospółka glinia-
sta 

mało wysadzinowe 
glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 
ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
piasek gliniasty 
pył, pył piaszczysty 
glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

   
< 15 
< 3 

   
od 15 do 30 
od 3 do 10 

   
> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb  m  < 1,0  ≥ 1,0 > 1,0 
4 Wskaźnik piaskowy WP    > 35  od 25 do 35  < 25 
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Tabela 3. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne war-
stwy nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumo-
sze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, natu-
ralne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwi-
rowo-kamienistej (mo-
renowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopieco-
we i inne metalurgicz-
ne ze starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skali - 
   ste miękkie 
________________________ 
2. Zwietrzeliny i rumosze gli-
niaste 
3. Piaski pylaste, piaski glinia-
ste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z wyjąt-
kiem pylastych piasków próch-
nicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o gra-
nicy płynności wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej po-
nad 2% 
_______________________ 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego stu-
dzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe nie-
przepalone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w miej-
sca suche lub zabezpieczone od 
wód gruntowych i powierzch-
niowych 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem  
- w miejscach suchych lub przej-
ściowo zawilgoconych 
________________________ 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepsze-
niu spoiwami 
________________________ 
- gdy zwierciadło wody grunto-
wej znajduje się na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 
_________________________ 
- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy  
do 5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobno-
ziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach su-
chych lub są izolowane od wody 

 
 
 
 
Na górne war-
stwy nasypów 
w strefie prze-
marzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i śred-
nioziarniste 
3. Iłołupki przywęglo-
we przepalone zawiera-
jące mniej niż 15% 
ziarn mniejszych od 
0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu odpowia-
dającym pospółkom 
lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
________________________ 
- drobnoziarniste i  nierozpado-
we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach  
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzino-
we 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzino-
we 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywny-
mi popiołami itp.) 

 
Do wykonania nasypów należy stosować grunty i materiały przydatne do tego celu tzn. takich, które spełnia-
ją szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera. 
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3.          SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt.3.  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania.  
 Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akcep-
tację Inżyniera.  
 Wykonawca powinien wykonać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowied-
niej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien stale utrzymany  
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwo-
wym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
 Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaga-
niom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
 
4.         TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt.4. 
 Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przemieszczaniem. 
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera lub na 
odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów 
gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu 
powinna wynosić: 
• na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 
• na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się 
tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. 
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
− objętości mas ziemnych, 
− odległości transportu, 
− szybkości i pojemności środków transportowych, 
− ukształtowania terenu, 
− wydajności maszyn odspajających grunt, 
− pory roku i warunków atmosferycznych, 
− organizacji robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, za-
równo w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach 
poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzują-
cych pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finanso-
we oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawę roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcze-
śniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 
5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. Wykonawca 
przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Ro-
bót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Ro-
boty. 
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5.1.    Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inżyniera punkty 
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych 
należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 
 
5.2.     Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu  
           technicznego 
          
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa, w tym zakresie, od dokumenta-
cji powinny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. Obmiaru robót należy 
dokonywać mając na uwadze zapisy w dzienniku. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie wykony-
wania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodności wła-
ściwości gruntu urabianego z danymi zawartymi w dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy. 
 Dla wszystkich wykopów fundamentowych należy przeprowadzać makroskopową ocenę wydoby-
wanego urobku zgodnie z PN-74/B-04452. Z każdej warstwy, lecz nie rzadziej niż co 2 metry należy pobrać 
próbkę gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) zgodnie z PN-74/B-04452, którą poddaje się badaniom makro-
skopowym i przechowuje do czasu odbioru robót fundamentowych. W przypadku gdy badania makrosko-
powe wykażą istotne różnice w stosunku do parametrów podłoża przyjętych w projekcie fundamentu oraz 
zawsze dla warstwy gruntu, na której posadowiony jest fundament należy wykonać szczegółowe sprawdze-
nie podłoża. W każdym wykopie należy zawsze zmierzyć poziom wody gruntowej. 

W przypadku, gdy badania makroskopowe wykażą istotne różnice w stosunku do parametrów podło-
ża w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Inżyniera i przerwać robo-
ty do czasu, kiedy Inżynier wyda instrukcje co do dalszego postępowania. Na tym etapie należy obliczyć 
nośność podłoża gruntowego oraz wykonać ewentualne zmiany w dokumentacji. 
 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
a)  kategoria gruntu wg tablicy 1 niniejszej ST, 
b)  wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia, poziomu wód gruntowych i powierzchniowych,  
     okresowego wahania poziomu wód, 
c)  stan powierzchni terenu, a w szczególności znaki wysokościowe, repery, plan warstwicowy, zadrzewienie  
     itp., 
d)  właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania wykopów. 
 
5.3.     Wykonywanie wykopów 
 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz warunków wodnych i posiadanego sprzętu. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można by-
ło przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
       Zaleca się wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego ręcznie do głębokości 2 m, a koparką do 4 m. 

Przy głębokości wykopu powyżej 4 m należy go wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że dla każ-
dego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane odprowadze-
nie wody. 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia ściankami szczel-
nymi oraz odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezome-
trycznego wód gruntowych.  

W czasie wykonywania tych robót na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami.  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W po- 
równaniu do projektowanego poziomu warstwa gruntu o grubości co najmniej 20 cm powinna być usunięta  
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ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub korka betonowego. 
             W przypadku wykonania wykopu głębszego, niż przewiduje projekt, należy doprowadzić do ponow-
nego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy i wykonać grubszy korek betonowy. 
             W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na okres 
zimy w gruntach wysadzinowych i piaskach drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 
 
5.3.1. Odwodnienie wykopów  
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom po-
przecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie za-
warto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4 % w przypadku gruntów spo-
istych i nie mniejszy niż 2 % w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

Źródła wody, odsłonięte przy wykonaniu wykopów, należy ująć w rowy i (lub) dreny. Wody opado-
we i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 
5.3.2. Wymiary wykopów w planie 
 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, spo-
sobu ich wykonywania, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności  
i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość bezpiecznego po-
chylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczającej 
oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym  
w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, i nie mniej niż 0,80 m, 
gdy ściany fundamentu będą izolowane. 
           
5.3.3.    Zabezpieczenie ścian wykopów 
 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST i zaleceń Inży-
niera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
− stosowaniu ścianek szczelnych. 
 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz spo-
sób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 
Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 
 
5.3.3.1.  Podparcie lub rozparcie ścian wykopów 
 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji podpierających lub 
rozpierających ściany wykopów powinno pochodzić z drzew iglastych, powinno być zaimpregnowane 
i odpowiadać wymogom PN-D-96000. 

Elementy stalowe lub wykonane z tworzyw sztucznych używane do zabezpieczenia skarp wykopów 
wymagają akceptacji Inżyniera.   

W wykopach o ścianach rozpartych lub podpartych należy przestrzegać, aby: 
-  górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 - 15 cm ponad teren, 
-  rozpory miały pełne zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
-  krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi w przypadku ruchu 
     samochodowego w pobliżu wykopu lub w przypadku gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy dźwigu, 
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-  w wykopie rozpartym o głębokości większej od 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne w odle- 
   głościach nie większych niż 30 m. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych powinien być sprawdzany okresowo, a obowiązkowo 
po wystąpieniu czynników niekorzystnych, np. dużych opadów, mrozu, odwilży, a zauważone usterki po-
winny być usuwane przed przystąpieniem do prac w wykopie. 
 
5.3.3.2.  Rozbiórka zabezpieczeń skarp wykopów 
 

Likwidacja zabezpieczeń skarp wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszcza się w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wy-
dobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy lub stwarza możliwość uszkodzenia kon-
strukcji wykonanego obiektu. Pozostawienie elementów zabezpieczenia stateczności ścian wykopów może 
być dopuszczone tylko za zgodą Inżyniera. 
 
5.3.4.    Wykopy o ścianach pionowych bez podparcia lub rozparcia 
 

Wykopy takie dopuścić można, gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędziach wykopu 
nie jest obciążony na szerokości równej co najmniej głębokości wykopu oraz w gruntach: 
-  skałach litych oraz spękanych i w zwietrzelinach do głębokości 2,0 m, 
-  spoistych (gliny, iły) do głębokości 1,25 m. 
Wykopy o głębokościach większych niż podano powyżej, można wykonać bez rozparcia tylko w przypadku, 
gdy ściany wykopu mają bezpieczne nachylenie. 
 
5.3.5.    Bezpieczne nachylenie skarp wykopów 
 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp wykopów: 
-  w skałach litych - ściany pionowe, 
-  w skałach spękanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1, 
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) - nachylenie 2:1, 
-  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych    
    - nachylenie 1:1,25. 

W przypadku wykopów ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym wykonawca powinien zastosować 
następujące zabezpieczenia : 
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi ściany wykopu, na szerokości równej 3-krotnej głęboko- 
   ści wykopu, spadek powinien być taki, aby umożliwiał odpływ wody od krawędzi wykopu, 
-  naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu, np. przez rozmycie, powinno być usuwane  
   z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

Stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków mogą-
cych ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.). 
           
5.3.6.   Pompowanie wody z wykopów 
 
Wykopy należy chronić przed dopływem wód powietrznych (opadowych) i gruntowych. Sposób odwodnie-
nia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w grun-
tach sypkich drobnoziarnistych i mało spoistych. 

Niedopuszczalne jest naruszanie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpo-
średnio z wykopu w czasie betonowania. 

Dla pompowania wody należy na dnie wykopu wykonać drenaż. 
Przy dużym napływie wody do fundamentu należy zrezygnować z pompowania i po napłynięciu 

wody przeprowadzić betonowanie podwodne, zgodnie z zasadami zamieszczonymi w M-13.00.00.                   
 
5.4.    Zasypywanie wykopów 
 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich określo-
nych projektem robót. Przed przystąpieniem do zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone i od-
wodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez zanieczyszczeń, np. torfu, darni- 
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ny, korzeni, odpadków budowlanych itp. 
Zasypywanie należy wykonywać warstwami o grubości 0,15-0,30 m i zagęszczać zgodnie z danymi 

projektu technicznego. 
Jeżeli w pobliżu fundamentów zainstalowano urządzenia odwadniające, to warstwę gruntu nad tymi 

urządzeniami powinno zagęszczać się ręcznie. Grubość tej warstwy powinna wynosić minimum 0,30 m. 
Zagęszczanie gruntu nie może spowodować uszkodzenia systemu odwadniającego. 

Układanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu elementów budowli powinno być dokonywa-
ne w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia konstrukcji ani izolacji przeciwwilgociowej. 

Zasypywanie wykopów może być prowadzone po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
 
5.5.   Odkrycia wykopaliskowe 
 
       Patrz : Warunki Ogólne Kontraktu i ST-D-M-00.00.00. „Przepisy ogólne” 
 
5.6.   Przypadki nieprzewidziane w dokumentacji projektowej 
 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone, nieprzewidziane w dokumentacji technicznej: instala-
cje komunalne (cieplna, gazowa, elektryczna itp.), niewypały lub szczególne warunki gruntowe (np. głazy), 
albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, należy powiadomić o tym fakcie Zamawiającego przerywa-
jąc prace w tym rejonie. 
 
5.7.    Zasypki elementów konstrukcyjnych 
 
Zasypki przepustów stalowych należy wykonywać ze żwirów i mieszanek kruszywa naturalnego wg PN-B-
11111 lub piasków co najmniej średnioziarnistych wg PN-B-11113. 

W celu zwiększenia trwałości przepustu i uniknięcia korozji jego powierzchni zewnętrznych, zaleca-
ne jest stosowanie jako zasypki materiałów mających wskaźnik pH  ≥ 7. 
Można stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości U ≥  5 
- dobrej wodoprzepuszczalności, o wskaźniku wodoprzepuszczalności (współczynniku filtracji) 

k10≥6x10-5 m/s (5 m/dobę). Oznaczenie współczynnika wodoprzepuszczalności przeprowadza się wg 
Beyera lub Slichtera. 

Zastosowany materiał powinien spełniać warunek zagęszczalności określony zależnością: 

                                                             5
10

60 ≥=
d

d
U  

Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu cięż-
kiego sprzętu, np. spycharki. 

Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość ∼ 0,20 m. Można ją zagęszczać ręcznie 
lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy, niż : 
1,00 - dla warstwy nasypu do głębokości 1,20 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni (tj. do 1,80 m 
             poniżej rzędnej niwelety) 
0,98 -  dla pozostałej zasypki przepustu (do spodu przepustu), 
0,95 -  w częściach skrajnych nasypu (na skarpach) – warstwa grubości 0,2-0,3 m oraz przy konstrukcji  
           przepustu – w odl. do 20 cm od rury. 
 
    Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu.  
W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa, niż optymalna, grunt przed zagęszczaniem po-
winien być osuszony. 
      Wilgotność optymalna i maksymalna, gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być wy-
znaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można 
przyjmować orientacyjnie : 
-  dla piasków 10%, 
-  dla piasków gliniastych i glin piaszczystych 12%, 
-  dla glin 13%, 
-  dla glin zwięzłych, pyłów i lessów 19%. 



D-02.00.00.  Roboty ziemne 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

61 

      Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad : 
-   rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
-   warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść   
    urządzenia  zagęszczającego, 
-  prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych. 
 
     Za bezpieczeństwo i higienę pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Wykonawca. 
      Przy wykonywaniu robót ręcznie należy : 
-  używać narzędzi w dobrym stanie technicznym, 
-  zapewnić należyte odwodnienie terenu robót, 
-  wykopy w gruntach wodonośnych wykonywać cienkimi warstwami, a przy zasypaniu warstwy te  
   odbudować, 
-  pozostawić pas szerokości 0,5 m wzdłuż krawędzi nasypu, wolny od urobku, 
-  rozstawić robotników w odległości minimum 2 m od siebie, 
-  środki transportowe ustawić w odległości co najmniej 2,0 m od krawędzi skarpy, 
-  rozstawić środki transportowe tak, aby między nimi było przejście szerokości co najmniej 1,5 m, 
-  sprawdzić stan skarp nasypów i wykopów po każdych opadach atmosferycznych. 
      Przy wykonywaniu prac sprzętem zmechanizowanym należy zachować następujące zasady: 
-  głębokość odspojonej warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinno być dostosowane, 
-  roboty ziemne przy nasypach i wykopach należy wykonywać warstwami, nie dopuszczając do    
    nierówności, 
-  zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
-  rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
-  robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 
 
6.         KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy 
wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz 
PN-S-02205. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące 
sprawy: 
- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
- roboty pomiarowe, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- odwadnianie wykopów, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów, 
-     cały proces wykonywania zasypek, 
- zagęszczenie zasypek. 
 
Inżynier może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo 
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi specyfikacja-
mi. Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 
 
6.2.  Badania przydatności gruntów 
 
Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w kor- 
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pus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m3 gruntu. W każdym ba-
daniu należy określić: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481,  
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
− wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
− wskaźnik filtracji wg wg PN-B/55-04492, 
− wskaźnik różnoziarnistości. 
 
6.3.       Częstotliwość oraz zakres badań 
 
Tabela  4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości powierzchni korpusu 
5 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, 1 raz na odcinku robót (nad przepustem) 

6 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

Pomiar niwelatorem w przekroju poprzecznym wzdłuż osi 
przepustu  

7 Pomiar spadku podłużnego powierzch-
ni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz  
w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
9 Badanie nośności VSS Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót ziem-

nych, co najmniej raz na odcinku robót (nad przepustem) i w 
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera 

 
6.4. Dokładność wykonania robót 
 
Tabela 5. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże nawierzchni: 

-  nierówności powierzchni*)  
-  pochylenie poprzeczne powierzchni 
-  niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
cm 

 
± 3 

± 0,5 
+ 0, - 2 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): 
oś korpusu drogowego 
-  szerokość górnej powierzchni 
-  nierówności powierzchni*) 
-  pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
-  niweleta górnej powierzchni 
-  pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 
cm 
cm 
cm 
% 
cm 
% 

 
± 5 
+ 10 
± 3 
± 1 

+ 0, - 2 
± 1 

3 Skarpy: 
-  pochylenia 1:m 
-  nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
-  nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
% pochylenia 

cm 
cm 

 
± 10 
± 10 
± 5 

4 Rowy: 
-  szerokość 
-  rzędne profilu dna 

 
cm 
cm 

 
+ 5 

-2, + 0 
*) Nierówności mierzone łatą 3 m 
Wymiary wykopów w planie należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i przy zachowaniu  
tolerancji : 
-  ± 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
-  ± 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m. 
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         Rzędne dna wykopów posiadają tolerancję ± 5 cm. 
         Tolerancja grubości poszczególnych warstw zasypki ± 2 cm. 
 
6.5. Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
Dla nasypów i zasypek wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli 6. 
 
Tabela 6.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is w nasypach 

Minimalna wartość Is dla: 
Strefa nasypu 

Ruch KR3 
Górna warstwa o grubości 120 cm 1,00 
Warstwy nasypu od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,98 

 
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej war- 
stwy powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 
Tolerancja wskaźnika zagęszczania gruntów ± 1%. 
 
7. OBMIAR  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3  ( metr sześcienny)   
Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za 
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności zwią-
zanych z robotami ziemnymi. 
 
8. ODBIÓR  OSTATECZNY 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.   „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Badania wg 6 należy przeprowadzać w czasie odbioru ostatecznego robót.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru ostatecznego robót.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaga-
niami kontraktu.  
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności  
z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PŁATNOŚĆ  
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01., D-02.03.01. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
• PN-B-06050            Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Roboty ziemne budowlane. 

                                 Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
• PN-B-02480:1986   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
• PN-B-04481:1988   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
• PN-B-04493:1960   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
• PN-S-02205            Drogi  samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
• PN-B/55-04492     Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodo- 

                                 przepuszczalności. 
• BN-64/8931-01       Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• BN-64/8931-02       Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu  odkształcenia nawierzchni   
                                       podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
• BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
• Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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D-02.01.01a    WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH NIESPOISTYCH 
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyko-
pów związanych z przebudową przepustu przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach niespo-
istych pod fundamenty obiektów inżynierskich (w korpusie drogi).  
Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie wszystkie punkty wg ST D-02.01.00. 
 
Zakres robót zawiera również odwiezienie urobku, który nie nadaje się do wykonania zasypek ani nasypów 
oraz złożenie na odkład urobku, który zostanie wykorzystany do nasypów i zasypek obiektowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. i ST D-02.00.01. 
 
1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.  “Przepisy ogólne.” pkt. 1.5. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami:  
-     PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
-     PN-B-06050   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie wszystkie punkty wg ST D-02.01.00. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Do wykonania wykopów z umocnieniem konieczne są następujące materiały: 

• Ścianki szczelne z grodzic G-62,  GZ4 (lub porównywalnych), kształtowniki stalowe, ściągi. 
• Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji podpierają-

cych lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wy-
maganiom PN-D-95017 i PN-D-96000.  

• Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające 
ściany wykopów muszą być zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5 i uzgod-
nione z Inżynierem. 

 
3.  SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 3.  
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-02.01.00.,  pkt. 3.  
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
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4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.01.00.,  pkt. 4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do 
przewozu mas ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania  robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie wykopów 
 
Wykopy należy wykonać  mechanicznie – wg zasad D-02.00.01.  
Po dojściu do poziomu wody gruntowej dla prowadzenia dalszych robót należy obniżyć zwierciadło wody.  
Nie wolno pompować wody bezpośrednio z wykopu fundamentowego, lecz – w przypadku przyjęcia takiego 
sposobu odwodnienia wykopu - rowkami sprowadzić wodę do studzienek (może być to krąg betonowy, albo 
skrzynia drewniana) z ułożoną na dnie warstwą grubego kruszywa, np. tłucznia i z tak przygotowanego 
zbiornika można pompować wodę z wykopu.  Obniżenie zwierciadła wody gruntowej może być uzyskane 
również przy zastosowaniu igłofiltrów.  
Tolerancje wykonania wykopów podano w ST D-02.01.00.,  pkt.6. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów:  ± 1 cm - dla rzędnych projektowanych na wlocie i wylocie. 
  
5.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

 
Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopów muszą być zgodne z opracowanym przez Wykonawcę opracowa- 
niami wymienionymi w p.5. 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, aby: 
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wyko-

pie lub w zasięgu pracy żurawi, 
- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia. 

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo nie-
zwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 
 
5.4. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów  

 
Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy 
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie ele-
mentów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykona-
nego obiektu, albo gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 
 
5.5. Odwodnienie wykopów 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie dna wykopów w stanie suchym. Jeśli jest to konieczne 
należy uwzględnić ciągłe odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowa- 
nia wody, odpompowanie wody i utrzymanie tego stanu przez cały okres prowadzenia Robót. W przypadku 
stwierdzenia nawodnienia dna wykopów Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu z dna wykopu 
na niezbędna głębokość na własny koszt. Wszystkie czynności związane z odwodnieniem wykopów muszą 
być zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5. 
 
5.6. Wymiana gruntu 

 
W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia lub pogorszenia w trakcie robót 
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parametrów gruntu nośnego w podłożu (rozluźnienie), przewiduje się wymianę gruntu.  Usunięty grunt nale-
ży zastąpić gruntem spełniającym wymagania ST D-02.01.00. do wykonania budowli ziemnych w wykopach 
i miejscach zerowych do głębokości przemarzania. 
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola wykonania wykopów 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
 
7.  OBMIAR  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. Obmiaru ilościowego usuniętego grun-
tu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym. Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatno-
ści, określa się jako iloczyn powierzchni i średniej głębokości wykopu. Ilość robót określa się na podstawie 
Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inżyniera. 
 
8.  ODBIÓR  OSTATECZNY  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wyniki badań przeprowa-
dzonych przy odbiorach okazały się zgodnie z wymaganiami.  
W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaga-
niami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku Wykonawca 
robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru.  Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  
 
9.  PŁATNOŚĆ  
 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.,   p.9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m3 wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
•    wykonanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbędnymi uzgodnie- 
      niami; 
•    wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej ST oraz wynikających z opracowań wykona- 
      nych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST; 
•    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, roboty geodezyjne – wytyczenie robót, 
•    pełna obsługa geodezyjna w trakcie wykonywania robót ziemnych, 
•    oznakowanie robót,  



D-02.00.00.  Roboty ziemne 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

68

•    zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wyko- 
      nawcy, wymienionych w p.5 niniejszej ST 
•   zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikają-   
     cych z przyjętej technologii robót; 
•    wykonanie umocnienia skarp wykopów z elementów drewnianych lub stalowych wraz z ich późniejszym 
      demontażem; 
•    odspojenie gruntu, wydobycie, załadowanie i odwiezienie go  w miejsce zatwierdzone przez Inżyniera,  
•    wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody oraz studzienek do pompowania wody, 
•    odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w całym okresie prowadzenia Robót; 
•    wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad rzędną 

dna wykopu; 
•    wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składo- 
     wania i utylizacji; 
•   przeprowadzenie  pomiarów  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
•   uporządkowanie terenu robót  
•   wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej i dokumentów odbiorowych przewidzianych  
     w niniejszej ST 
Jeśli jest to konieczne należy również uwzględnić uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody może powo-
dować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów. Do ceny należy 
wliczyć także opracowanie przez Wykonawcę rysunków i obliczeń ewentualnego umocnienia ścian wykopu, 
dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunków grun-
towych, wbicie ścianek szczelnych, założenie bali i rozpór, rozbiórkę umocnienia i usunięcia materiałów, 
stanowiących własność Wykonawcy. Jeśli jest to konieczne należy uwzględnić ciągłe odwodnienie miejsca 
prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie 
tego stanu przez cały okres prowadzenia robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
jak w  ST D-02.01.00.       
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D-02.01.01b    WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH SPOISTYCH  
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyko-
pów związanych z przebudową przepustu przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach spoistych pod 
fundamenty obiektów inżynierskich.   
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 
oraz z określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami:  
•     PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
•     PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie wszystkie punkty wg ST D-02.01.00. 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: 

• Ścianki szczelne z grodzic G-62,  GZ4 (lub porównywalnych), kształtowniki stalowe, ściągi. 
• Drewno - przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji podpiera-

jących lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać 
wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000.  

• Elementy stalowe lub inne materiały stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczające 
ściany wykopów muszą być zgodne z opracowaniami Wykonawcy wymienionymi w p.5 i uzgod-
nione z Inżynierem 

 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 3.  
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-02.01.00.  pkt. 3. 
 
Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
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4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.01.00.  pkt. 4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do 
przewozu mas ziemnych oraz materiałów potrzebnych do realizacji Robót. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 5. Wykonawca 
przed przystąpieniem do robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące opracowania:  
- Projekt technologii i organizacji robót  
- Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
- Projekt zabezpieczenia skarp wykopów 
- Projekt odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót. 
- Projekt obniżenia zwierciadła wody 
 
5.1.  Zabezpieczenie skarp wykopów 

 
Wszystkie zabezpieczenia skarp wykopów muszą być zgodne z opracowanym przez Wykonawcę 
opracowaniami wymienionymi w pkt.5. 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, aby: 
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy 
    wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 
 
5.2.  Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów  

 
Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy 
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie 
elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji 
wykonanego obiektu, albo gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa. 

 
5.3.  Odwodnienie wykopów 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie dna wykopów w stanie suchym. Należy uwzględnić ciągłe 
odwodnienie miejsca prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowania wody, odpompowanie 
wody i utrzymanie tego stanu przez cały okres prowadzenia Robót. W przypadku stwierdzenia nawodnienia 
dna wykopów Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu z dna wykopu na niezbędna głębokość na 
własny koszt. Wszystkie czynności związane z odwodnieniem wykopów muszą być zgodne z opracowania-
mi Wykonawcy wymienionymi w pkt.5. 
 
5.4.  Wykonanie wykopów 

 
Struktura gruntów spoistych może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą kopa-
rek mechanicznych, powodujących wstrząsy przy poruszaniu się po dnie wykopu. Z tych względów przy 
gruntach spoistych należy stosować koparki mechaniczne z wysięgnikiem, poruszające się poza obrębem 
wykopu. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
•   Wykopy należy chronić przed dopływem wody opadowej. Nie wolno pozwalać na gromadzenie się wody   
     w wykopie. Dlatego należy odpompowywać lub odprowadzać wodę grawitacyjnie, również w czasie  
      przerw w robotach i zwiększać nasilenie pompowania w okresie deszczów. 
•    W gruntach spoistych niezależnie od sposobu wykonywania robót ziemnych należy pozostawić nienaru- 
      szoną warstwę grubości 40 do 50 cm i usunąć ją bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
     fundamentu. 
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•    Bezpośrednio po usunięciu ostatniej warstwy gruntu należy ułożyć projektowaną warstwę konstrukcyjną  
      i/lub zabezpieczyć podłoże przed namakaniem wodą opadową. 

 
5.5.  Wymiana gruntu 

 
W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego w poziomie posadowienia lub pogorszenia w trakcie robót 
parametrów gruntu nośnego w podłożu (uplastycznienie), przewiduje się wymianę gruntu. Usunięty grunt 
należy zastąpić gruntem zgodnym z wymaganiami ST D-02.01.00. do wykonania budowli ziemnych w wy-
kopach i miejscach zerowych do głębokości przemarzania. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.01.00.  pkt 6. 
 
7. OBMIAR  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny). Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inżyniera. 
 
8.  ODBIÓR  OSTATECZNY  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Szczegółowe zasady odbioru robót podano w ST D-02.01.00.,  pkt. 8. 
 
9. PŁATNOŚĆ  
 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  pkt. 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność za 1 m3 wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 
robót.  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
• wykonanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbędnymi uzgodnie-

niami; 
• wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej ST oraz wynikających z opracowań wykona-

nych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST; 
• prace pomiarowe; 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wyko-

nawcy, wymienionych w pkt.5 niniejszej ST; 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikają-

cych z przyjętej technologii robót; 
• wykonanie umocnienia skarp wykopów z elementów drewnianych lub stalowych wraz z ich późniejszym 

demontażem; 
• odspojenie gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie na wskazane przez 

Inżyniera miejsce; 
• wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody; 
• odwodnienie i utrzymanie wykopu w stanie suchym w całym okresie prowadzenia Robót; 
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• wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz usunięcie nadwyżki gruntu nad rzędną 
dna wykopu; 

• wywóz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem składowa-
nia i utylizacji; 

•     przeprowadzenie  pomiarów  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
•     uporządkowanie terenu robót  
•     wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej i dokumentów odbiorowych przewidzianych  

w niniejszej ST 
Jeśli jest to konieczne należy również uwzględnić uszczelnienie dna wykopu, gdy ruch wody może powo-
dować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania fundamentów. Do ceny należy 
wliczyć także opracowanie przez Wykonawcę rysunków i obliczeń ewentualnego umocnienia ścian wykopu, 
dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, wykonanie szalowania dostosowanego do warunków grun-
towych, wbicie ścianek szczelnych, założenie bali i rozpór, rozbiórkę umocnienia i usunięcia materiałów, 
stanowiących własność Wykonawcy. Jeśli jest to konieczne należy uwzględnić ciągłe odwodnienie miejsca 
prowadzenia prac, zainstalowanie urządzeń do odpompowania wody, odpompowanie wody i utrzymanie 
tego stanu przez cały okres prowadzenia Robót. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 
Według ST D-02.01.00.  pkt. 10. 
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D-02.03.01.  ZASYPANIE  WYKOPÓW  Z ZAGĘSZCZENIEM - ZASYPKI  OBIEKTOWE   
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot  ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych – nasypów i zasypek obiektowych -  przy przebudowie przepustu przepustu kamiennego na rowie 
melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości 
Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych  ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zasypaniu wy-
kopów gruntem niespoistym, z zagęszczeniem, do poziomu określonego w dokumentacji projektowej.   
Zakres robót obejmuje wykonywanie zasypki przepustu stalowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Do niniejszego rozdziału mają również zastosowanie ustalenia ST D-02.01.00.  

 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
Podstawowe określenia zostały podane w p. 1.4. ST D-02.01.00.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ST D-02.01.00. pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY (GRUNTY)  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST ST D-02.01.00.  
pkt. 2 
Jakikolwiek materiał niegwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.  
Zasypkę przepustu stalowego należy wykonać z materiałów podanych w p. 5.7. ST D-02.01.00. Pozostałe 
zasypki i nasypy (również przepustu w odległości większej niż B/2 z każdej strony) można wykonać z in-
nych gruntów niespoistych, wymienionych w ST D-02.01.00.  tabela 3 jako przydatne bez zastrzeżeń na 
górne warstwy nasypów w strefie przemarzania.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-D-M-00.00.00. i ST D-02.01.00. pkt.3 
 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
 
W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjnie dane przy doborze sprzętu zagęszczające-
go. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

W tablicy 2 podano przykłady zastosowań sprzętu do zagęszczania i minimalnej ilości przejść nad 
konstrukcją przepustu stalowego. 
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Tablica  1.  Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego   
 

Grunty niespoiste: 
piaski, żwiry, pospółki 

Mieszanki gruntowe z małą zawarto-
ścią frakcji kamienistej 

Dzia- 
łanie  
sprzę- 
tu 

Rodzaj sprzętu 

Grubość war-
stwy w cm 

Liczba prze-
jazdów 

Grubość  
warstwy w cm 

Liczba przejazdów 

S
ta

ty
cz

ne
 

1. walce gładkie 
2. walce okołkowane 
3. walce ogumione 
(samojezdne i przyczepne) 

10 do 20 
     ---- 
 20 do 40 

 4 do 8 
--- 
 6 do 10 

10 do 20 
20 do 30 
30 do 40 

 4 do 8 
 8 do 12 
 6 do10 

D
yn

am
ic

zn
e 

4. płytki spadające (ubijaki) 
5. szybko uderzające ubijaki 
6. walce wibracyjne 
• lekkie (do 5 ton) 
• średnie (5÷8 ton) 
• ciężkie (> 8 ton) 
7. płyty wibracyjne 
• lekkie 
• ciężkie 

     ---- 
 
20 do 40 
 
 30 do 50 
 40 do 60 
50 do 80 
 
 20 do 40 
 30 do 60 

-- 
  
2 do 4 
 
 3 do 5 
 3 do 5 
 3 do 5 
 
 5 do 8 
 4 do 6 

 50 do 70 
 
 20 do 30 
 
 20 do 40 
 30 do 50 
 40 do 60 
 
 10 do 20 
 20 do 40 

   2 do 4 
 
 2 do 4 
 
3 do 5 
 3 do 5 
3 do 5 
 
 5 do 8 
 4 do 6 

 
Tablica 2  Minimalna ilość zagęszczeń, największa grubość warstwy i minimalna warstwa ochronna   
                 nad górną ścianką przepustu. 
 
 
Urządzenie zagęszczające 

Minimalna 
liczba 

zagęszczeń 

Maksymalna grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

[m] 

Minimalna grubość war-
stwy ochronnej nad górną 
ścianką przepustu [m] 

Ubijak ręczny 15 kg 4 0,15 0,15 
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25 
Płyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10 
Płyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10 
Płyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15 
Płyta wibracyjna 400 kg  4 0,30 0,25 
Płyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40 
Walec wibracyjny o obciążeniu 
statycznym 15 kN/m2 

 
6 

 
0,35 

 
0,50 

Walec wibracyjny o obciążeniu 
statycznym 30 kN/m2 

 
6 

 
0,60 

 
1,0 

 
4.  TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  p. 4 ST D-M-00.00.00. i ST D-02.01.00.    
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-02.01.00. pkt. 5. 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji następujące opracowania:  
- Projekt Technologii i Organizacji Robót,  
- Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po wykonaniu w nich projektowanych elementów 
obiektu i określonych robót oraz uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy. 
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5.2. Wykonanie zasypek przepustów 
 
5.2.1.   Ogólne zasady wykonania zasypek  
 

Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inżyniera. Zasypanie wykopów powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nich robót. Przed rozpoczęciem zasypywania wykop powinien być oczyszczony z odpa-
dów materiałów budowlanych. 
 
Najistotniejsze elementy związane z zasypywaniem konstrukcji: 
1) użycie dobrego materiału na zasypkę 
2) zapewnienie właściwego zasypania i zagęszczenia strefy pachwinowej 
3) utrzymywanie właściwej szerokości zasypki  
4) układanie materiału w cienkich, jednorodnych warstwach 
5) symetryczne zasypywanie konstrukcji z obu stron 
6) zagęszczenie warstwy przed ułożeniem kolejnej 
7) utrzymanie projektowanego kształtu przekroju 
8) niedopuszczenie do pracy i ruchu nad konstrukcją bez stosownej ochrony 
9) układanie i zagęszczanie zasypki równolegle do konstrukcji 
10) ostrożne układanie i zagęszczanie zasypki przy wlocie i wylocie  
 Zasypki i nasypy przy przepustach należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu, z jedna-
kowych zagęszczonych poziomych warstw gruntu.  
 
5.2.2. Wykonanie zasypki przepustu 
 
Materiał do wykonania zasypki rury stalowej musi spełniać wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST i pkt. 
5.7. ST D-02.01.00.   
Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów lub dokumentu 
dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej), gdyż praca przepustu polega głównie 
na przenoszeniu parcia zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki. W przypadku niepełnych danych zawar-
tych w instrukcji wykonywania zasypki, należy przestrzegać poniższych wskazówek: 
 
a)    Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizację dolnych naroży przepustu, w związku z czym musi 
być nawilżana z regularnością określoną w PN-S-02205 oraz energicznie zagęszczana, aby ułatwić penetra-
cję ziarn zasypki pod dolne blachy narożne, gdzie występują największe naciski wywierane przez konstruk-
cję na podłoże (przykład - zał. 13). 
 
b)    Następnie zasypkę wykonuje się warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubości, naprzemiennie po 
obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom zasypki po obu stronach był taki sam. Grubość warstwy  
w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się, czy poprzednia zo-
stała zagęszczona do żądanej wartości.   
 
c)   Kruszywo przylegające bezpośrednio do konstrukcji musi być zagęszczone ręcznie, sprzęt ciężki np. 
walce wibracyjne powinien pracować w odległości nie mniejszej niż  2,0 m od rury.  
 
d)   Grunt w bezpośrednim otoczeniu konstrukcji (20 cm od ścianek) – tam gdzie jest zagęszczany ręcznie 
należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95, a w pozostałej strefie poza konstrukcją Is ≥ 0,98 wg pró-
by Proctora normalnego. Zagęszczenie zasypki nad przepustem – wg p. 5.7. ST D-02.01.00.   
 
e)    W przypadku stosowania sprzętu mechanicznego do zagęszczania zasypki, należy dbać o nieuszkodze-
nie konstrukcji metalowej przepustu i jego powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 
do 1,0 m) zagęszczanie należy prowadzić w sposób bardzo ostrożny - zaleca się stosować np. ubijaki ręczne 
lub płyty wibracyjne. Obszar między bezpośrednim otoczeniem konstrukcji a granicą pracy ciężkiego sprzę-
tu można zagęszczać lekkimi wibratorami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. 
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Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukcji lub jej przesunięcie ostrzegają, że cięższy sprzęt musi pracować 
w większej odległości od ścian przepustu.  
 
f)    Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubości 60 cm lub równej 1/6 jego rozpięto-
ści, zagęszczanie można dalej prowadzić według p. 5.3. „Wykonanie nasypów”. Ciężki sprzęt można wpro-
wadzić dopiero, gdy wysokość naziomu nad kluczem osiągnie 1,20 m. 
 
g)    Aby uniknąć miejsc niezagęszczonych w pobliżu konstrukcji należy kierować się zasadą ruchu sprzętu 
równolegle do ścian konstrukcji 
 
h)    Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo  
 
i)    Górne warstwy zasypki o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzino- 
wych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności  k10≥6x10-5 m/s (5m/dobę).   
 
j)   Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 
może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawil-
goceniem. 
 
k)    Nie wolno zasypywać przepustu przez napychanie gruntu spycharką, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie konstrukcji. 

 
l)    Podczas zagęszczania zasypki należy stale kontrolować wymiary wewnętrzne przepustu. Kontrolę taką 
wykonuje się systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie 
dopuszcza się przemieszczeń większych niż 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego kształtu. Arkusze 
blachy nie powinny stracić swej pierwotnej krzywizny.  
 
5.3. Wykonanie nasypów (zasypanie wykopów) 
 
5.3.1.  Ogólne zasady wykonywania nasypów (zasypywania wykopów) 
  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które okre-
ślono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inżyniera. Materiały do zasypania wykopów – wg pkt. 2 niniejszej ST 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać nastę-
pujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu  

i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może na-
stąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo-
ści na całej szerokości nasypu.  

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 
       może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
       zawilgoceniem. 
 
5.3.2.  Wykonanie robót w okresie deszczów  
 
Wykonywanie zasypek i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczal-
ną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej wartości.  

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie  

z wapnem palonym albo hydratyzowanym.  
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli war-
stwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić 
w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
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5.3.3. Wykonanie robót w okresie mrozów  
 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek i nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania  
w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.  

W czasie dużych opadów śniegu wykonanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  
 
5.3.4.     Zagęszczenie gruntu  
 
5.3.4.1.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu  
 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  
 
5.3.4.2. Grubość warstwy  
 

Orientacyjne wartości dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.  
 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu  
 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją - 20 % do 
+ 10 % jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej war-
tości to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.  

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10 % jej wartości, grunt na-
leży osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu prze-
puszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną  
w punkcie 6.2.2. i 6.2.3. 
 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za po-
mocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia . 

Zagęszczenie materiału zasypki przepustu – wg pkt. 5.2.2.d) 
  Zagęszczenie nasypów poza zasypką przepustu (dalej niż B/2 od konstrukcji) – wg ST D-02.01.00. pkt. 6.5. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli po-
wtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca powinien 
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. i ST D-02.01.00.  pkt.  6. 
 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów   
 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganymi w pkt. 
2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.  
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Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) badania przydatności gruntów do wykonania zasypki oraz do budowy nasypów,  
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki i nasypu,  
c) badania zagęszczenia zasypki i nasypu  
 
6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  
 
      Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobra-
nych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. 
 W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  
−  skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481,  
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
− wskaźnik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8, 
− wskaźnik wodoprzepuszczalności wg PN-55/B-04492 – dla warstw górnych i dla materiału zasypki, 
− wskaźnik różnoziarnistości. 
 
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu.  
 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych  warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:  
a) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;  badania należy przeprowadzić nie rzadziej 
niż jeden raz na 25 m2 warstwy,  
b) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.3.2. i  5.3.3. dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i  mrozów.  
 
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu   
 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia 
Is z wartościami określonymi w pkt. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izoto-
powe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy w przy-
padku określenia wartości Is,  
Przy wykonywaniu zasypki przepustu obowiązuje zasada wg pkt. 5.2.2.d)  niniejszej ST 

Wyniki badań kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów labora-
toryjnych. Prawidłowość zagęszczenia zasypki powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzien-
niku budowy.  
 
6.3.       Kontrola wykonania zasypki przepustu 

 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania 
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami punktu 5.2.2. 
 Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację dolnych naroży 

przepustu, 
− prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości 

warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepu-

stu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej, 
− właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
− powierzchni wykonywanej zasypki, 
− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 
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7.  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00.  i ST D-02.01.00. pkt.  7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową nasypów i zasypek jest m3 (metr  sześcienny) 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów po- 
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nie- 
przydatnych.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00. i D-02.01.00. pkt. 8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. i ST D-02.01.00. pkt. 9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m3 nasypów i zasypek obejmuje: 

• opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbędnymi  
      uzgodnieniami; 
• wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej ST oraz wynikających z opracowań wy- 
      konanych przez Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST; 
• prace pomiarowe; 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, w tym materiałów wynikających z opracowań Wy- 
      konawcy, wymienionych w pkt.5 niniejszej ST; 
• odwodnienie terenu robót, 
• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wyni- 
      kających z przyjętej technologii robót; 
• zakup, dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki; 
• uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu; 
• wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
• plantowanie skarp; 
• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
• zabezpieczenie urządzeń obcych; 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 
• wykonanie dokumentów odbiorowych przewidzianych w niniejszej ST 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Spis przepisów związanych podano w ST D-02.01.00.  pkt. 10 
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Załącznik 13 

Przykład wykonania pierwszej warstwy zasypki po zmontowaniu przepustu z blachy falistej 
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D-02.03.02.   FUNDAMENT PRZEPUSTU Z KRUSZYWA NATURALNEGO 
   
                      
1.   WSTĘP  
 
1.1.   Przedmiot ST  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2.   Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.   
 
1.3.   Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonaniem fundamentu z kruszywa naturalnego pod część przelotową przepustu.  
 
1.4.   Określenia podstawowe          
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi  w ST D-M-00.00.00.  "Przepisy ogólne" oraz ST D-02.01.00.  „Fundamentowanie” 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. "Przepisy ogólne" p. 1.5.  
 
2.   MATERIAŁY  
 
2.1.   Kruszywa  
 
2.1.1.  Właściwości kruszyw na fundament przepustu  
 
Warstwa fundamentu przepustu powinna być wykonana kruszywa naturalnego, spełniającego następujące 
warunki:  
 
a) zagęszczalności , określony  zależnością;  
                                                                             d60 

                                                                   U= -----------   ≥ 5 
                                                                             d10 
                             
gdzie: U - wskaźnik różnoziarnistości  (min 5) 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego fundament  
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego fundament,  
 
b) możliwością uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy fundamentu równego 0,98 według normal- 
    nej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 
 
c) maksymalny wymiar ziaren kruszywa – 31,5 mm 
 
d) materiał użyty do wykonania fundamentu przepustu powinien mieć pH≥7 
 
Oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania podłoża nie powinno zawierać zanie- 
czyszczeń:  
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a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie według PN-B-06714-12. 
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN-B-06714-26  
 
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 dostar-
czyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań labora-
toryjnych dostarczone przez wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p. 2.1.1.  
     Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez In-
żyniera jeżeli dostarczone przez wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych  
i wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech mate-
riałowych z wymaganiami określonymi w p. 2.1.1.  
     Zaakceptowanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżynie-
ra przyjęte do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią wymagań określonych 
w p. 2.1.1.zostaną odrzucone.  
 
2.2. Składowanie materiałów  
 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania podłoża 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  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
Do wykonania podłoża należy stosować  sprzęt do ręcznego zagęszczania podłoża. W miejscach trudno do-
stępnych kruszywo należy zagęszczać przy użyciu krawędziaków – dotyczy to stref przypachwinowych. 
Sprzęt i narzędzia ręczne powinny być  zaakceptowane przez Inżyniera.  
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inżyniera  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT  
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
    Należycie wymieszane kruszywo, należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.  
     Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania podłoża, powinno spełnić wymagania 
określone w p. 2.1.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże gruntowe warstwy fundamentu przepustu powinno być zagęszczone (Is ≥ 0,95), wyrównane i oczy- 
szczone. Na przygotowanym podłożu,  zgodnie z projektowaną rzędną, należy ułożyć  warstwę kruszywa. 
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5.3.      Rozkładanie kruszywa  
 
     Kruszywo do wykonania fundamentu powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy 
użyciu narzędzi ręcznych. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa fundamentu powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych rzędnych wysokościowych. W miejscach w których widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo, zastępując je materiałem o odpo-
wiednich właściwościach.  
 
5.4.  Zagęszczenie kruszywa  
 
     Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy fundamentu należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez ubijanie. Zagęszczanie warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od  0,98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda I lub II). Zagęszczenie 
należy sprawdzać według BN-77/8931-12 , przynajmniej w czterech punktach, wybranych losowo na każdej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 25 m2 .  
Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy. Jakiekolwiek nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kru-
szywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych 
dla ubijaków mechanicznych lub zagęszczarek podłoże należy zagęszczać przez ubijanie krawędziakiem.  
Warunek zagęszczenia dotyczy fundamentu o grubości o 5 cm (wartość określa dokumentacja technicz-
na) mniejszej od projektowanej - górna warstwa grubości 5 cm powinna pozostać luźna, by osiadły  
w niej karby konstrukcji. Lu źna warstwa górna może być wykonana z piasku. 
 
5.5.  Utrzymanie  fundamentu  
 
     Fundament przepustu  po jego wykonaniu, a przed ułożeniem rury, powinien być utrzymany w dobrym 
stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich 
jak opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego 
warstwy.  
     Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
     W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 
ich wyników Inżynierowi.  
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać 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 wyko-
nania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w p. 2.1.2. w celu ak- 
ceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2.1.1.  
 
6.3.  Badania w czasie robót  
 
6.3.1.  Częstotliwość badań kontrolnych  
 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie fundamentu z kruszyw podano w tablicy 1.  
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Tablica 1. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie fundamentu  przepustu z kruszyw  
 

Lp.  Częstotliwość badań 
  

Wyszczególnienie badań 
 Minimalna  liczba 
badań  na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
fundamentu  (m2) przypadająca 
 na jedno badanie 

  1. 
  2. 
   

Uziarnienie kruszywa 
Zawartość zanieczyszczeń 
obcych 

 
2 

 
50 

  3. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 

 
2 

50 
i  przy każdej zmianie kruszywa 

  4. Zagęszczenie 3 25 
 
 
6.3.2.  Badanie właściwości kruszywa  
 
     W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić badania właściwości  kruszywa, określone  
w tablicy 1. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyni-
ki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
Na podstawie wyników badań uziarnienia należy sprawdzić, czy stosowany materiał spełnia warunki okre-
ślone w p. 2.1.1. 
 
6.3.3.  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 25 m2 war-
stwy.  
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm,  
- 2 cm.  
 
6.4.      Badania i pomiary wykonanego fundamentu oraz zasady  postępowania z  odcinkami  
            wadliwie wykonanymi  
 
6.4.1.  Grubość warstwy   
 
 Przed przystąpieniem do odbioru  Wykonawca sprawdzi grubość warstwy w obecności Inżyniera przynajm-
niej w trzech losowo wybranych punktach.  
Jeżeli ze względów technologicznych warstwa została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łącz-
ną 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 przypad-
ku Wykonawca, wykona na własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji 
powierzchni wadliwych pod względem grubości.  
     Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę war-
stwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpo-
wiednich 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 własny koszt Wykonawcy.  
 
6.4.2.  Cechy geometryczne warstwy fundamentu 
 
Równość.  Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie powinny prze-
kraczać 2 cm.  
Rzędne wysokościowe - należy sprawdzić w 3 punktach w osi projektowanego przepustu i na  krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi zmierzonymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze- 
kraczać ±1 cm . 



D-02.00.00.  Roboty ziemne 
_____________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

85 

Szerokość  -  należy sprawdzać co najmniej w 3 miejscach.  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. 6.4.2. powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości co najmniej  10  cm,  wyrównanie  
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego   materiału   bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest niedo-
puszczalne. 
 
6.4.3. Zagęszczenie  
 
     Zagęszczenie fundamentu powinno być zgodne z wymogami ST (Is ≥0,98) 
Jeżeli wskaźnik zagęszczenia będzie mniejszy od projektowanego fundament należy rozebrać i wymienić na 
nowy na koszt Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR  ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  i ST D-02.01.00. pkt. 7. 
Ilość robót określa się w m3 wbudowanego materiału. Jednostką obmiaru jest 1 m3 (1 metr sześcienny) wy-
konanych robót ziemnych. 
        Obmiar  fundamentu przepustu z kruszywa naturalnego powinien być dokonany na budowie, w metrach  
sześciennych (m3),  po ułożeniu i zagęszczeniu.  
      Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykaza-
nych w dokumentacji projektowej  z wyjątkiem powierzchni  zaakceptowanych na piśmie  przez Inżyniera.  
Nadmierna  grubość  lub nadmierna  powierzchnia fundamentu w stosunku do dokumentacji projektowej, 
wykonana bez pisemnego  upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę.  
 
8.   ODBIÓR  ROBÓT  
 
     Odbiór fundamentu przepustu 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 do odbioru zakończony odcinek  fundamentu. Do  odbioru  Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej  kontroli materiałów i robót.  
     Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań  Wykonawcy  z  bieżącej  kontroli  jakości  
materiałów  i  robót,  ewentualnych  uzupełniających  badań  i  pomiarów  oraz oględzin  warstwy.  
     Inżynier  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,  
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  ustali zakres wykonania  robót  poprawkowych, 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.  
 
9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. pkt. 9 
Płatność za 1 m3  wykonanego fundamentu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wbudo-
wanego materiału  i  wykonanej  warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań  laboratoryjnych.  Cena   
jednostkowa  wykonanego fundamentu z kruszywa obejmuje:  
 -   prace pomiarowe,  
 -   zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy   materiału  o  grubości   
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     i  jakości  określonej  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
 -   wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  
 -   zagęszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną  
 -   utrzymanie warstwy z kruszywa 
 -    przeprowadzenie  pomiarów  i  badań   laboratoryjnych   wymaganych  w   specyfikacji   technicznej 
 -   koszty czynności i dokumentów odbiorowych 

 
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 
10.1.  Normy  
 
1. PN-B-04481:1988  "Grunty budowlane. Badania próbek  gruntu."  
 2. PN-B-04493:1960 "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej."  
 3. PN-B-06714/00     "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne."  
 4. PN-B-06714/01     "Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenia badań."  
 5. PN-B-06714/12     "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń  obcych"  
 6. PN-B-06714/15     "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego." 
 7. PN-B-06714/17     "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności."  
 8. PN-B-06714/26     "Kruszywa mineralne. Badania. "Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń   
                                     organicznych."  
 9. PN-B-11111          "Kruszywo mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Żwir  
                                     i mieszanka."  
10. PN-B-11113         "Kruszywo mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Piasek."  
11. BN-64/8931-01    "Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaźnika piaskowego."  
12. BN-75/8931-03    "Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  
                                     i lotniczych."  
13. BN-77/8931-12    "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu."  
14. PN-S-06102         "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych                                              
                                     mechanicznie"  
15. PN-B-04492:1955 "Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika  wodo- 
                                       przepuszczalności” 
 
10.2.  Inne dokumenty  
 
16.  Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
       zamiejskich, krajowych i wojewódzkich. Warszawa, 1989.  
17.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie  warunków 
       technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dn. 14 maja 
      1999 r, poz. 430)  
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D-03.00.00. ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO 
 
D-03.01.02.    PRZEPUSTY  STALOWE Z BLACH FALISTYCH    
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych części przelotowej przepustu - konstrukcji stalowej z blach falistych -  związanych z przebu-
dową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 
Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustów z blachy falistej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2.  Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy 
specjalnie profilowanej blachy falistej, łączonych ze sobą za pomocą śrub, wokół którego znajduje się odpo-
wiednio zagęszczony grunt zasypki. 

1.4.3.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.   „Wymagania ogólne” p. 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi według zasad niniejszych ST są: 
 
2.1. Rury stalowe z blachy falistej, o przekroju kołowym o średnicy 800 mm. Zaprojektowano dodatkowe 

zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki polimerowej na całej powierzchni wewnętrznej i ze-
wnętrznej. Grubość powłok antykorozyjnych: 42 µm cynkowania i 250 µm polimeru. 

Gatunek stali, z którego wykonywane są rury jest określony przez producenta. Do produkcji blach stosuje się 
stal o granicy plastyczności od 235 do 355 MPa. 
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2.2. Łączniki fałdowane i skręcane śrubami 
-    śruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03, 
-    nakrętki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, 
-    podkładki, wg PN-M-82006. 

Wszystkie elementy stalowe do łączenia arkuszy blachy falistej powinny być zabezpieczone przed korozją w 
sposób określony w katalogu fabrycznym producenta przepustów lub w aprobacie technicznej, a w przypad-
ku braku ustaleń, grubość powłoki cynkowej powinna wynosić co najmniej 60 µm. 
 Elementy stalowe do łączenia arkuszy blachy falistej powinny być przechowywane w pomieszcze-
niach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem. 

 
2.3. Mieszanka kruszywa naturalnego 0 ÷ 31,5 mm do wykonania fundamentu części przelotowej i zasypki  
         przepustu powinna odpowiadać normie PN-11111:1996 „Kruszywo mineralne – Kruszywa naturalne 
         do nawierzchni drogowych – Żwir i mieszanka.” – kl. II 
 
2.4. Beton fundamentu  pod wlotem i ścianki czołowej na wylocie – wg ST M-13.01.00. 
 
2.5.   Stal do zbrojenia betonu 
 
2.6.  Brukowiec wg PN-B-11104 – „Materiały kamienne. Brukowiec”. 
 
Materiały do budowy konstrukcji przepustu oraz związane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych 
materiałów, muszą posiadać dokument dopuszczający do stosowania, wydany przez upoważnioną jednostkę 
(aprobatę techniczną). 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania przepustu 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykazać się możli-
wością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów, 
− żurawi samochodowych, 
− sprzętu do montażu przepustów z blach falistych, w zależności od wielkości otworu: klucze nasadowe, 

klucze dynamometryczne, ramy z krążkami linowymi, wciągarki wielokrążkowe na samochodach do 
podnoszenia blach, drabiny, rusztowania przenośne, rusztowania na samochodach itp., 

− sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręcz-
ne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy walców, 

− sprzęt do transportu blach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.      Transport konstrukcji z blach falistych i elementów łączących 

 
     Transport rur z blach falistych oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak, 
aby nie uszkodzić fabrycznej powłoki ochronnej blach. Nie wolno uderzać blachami o twarde i ostre przed-
mioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. 

Śruby, nakrętki, podkładki należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją 
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i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczane przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

 
4.3.  Transport innych materiałów 
 
4.3.1. Transport kruszywa 
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3.2. Transport cementu 

 Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania 
cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-
1:2002.  
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. Każda partia cementu, dla której wydano od-
dzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróż-
nienie. 

4.3.3. Transport mieszanki betonowej 

         Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 i ST M-13.01.00. 
          Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu. 

4.3.4. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszcza-
niem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.        Ustalenia wstępne 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem przepustu pod koroną 
drogi. 
 
5.2.         Zakres wykonywanych robót 
 
Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, pod-
łoże pod przepust, roboty betonowe, montaż przepustu z blach falistych, zasypkę przepustu, ścianki czołowe 
przepustu, umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem. 
          Przepusty montuje się ze specjalnie profilowanej blachy, dostarczanej przez producentów wraz z kom-
pletem elementów łączących.  
Projektowany przepust ma przekrój poprzeczny zamknięty.  
Przepust układa się na odpowiednio wyprofilowanym podłożu gruntowym. Zasypka wokół przepustu pod-
lega ściśle określonemu sposobowi wykonania w celu zachowania kształtu przepustu. 
  
5.3.      Roboty przygotowawcze 
 
 Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmują czynności przewidziane w dokumentacji 
projektowej, określone w ST, w tym m.in.: 
-    wykonanie rozbiórek,  
− odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przełożeniem koryta cieku do czasu wybudowania przepu-

stu. 
 
 
 



D-03.00.00.  Odwodnienie korpusu drogowego 
________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

90

5.4.         Wykop pod przepust 
 
Zasady wykonania wykopów – wg ST D-02.01.01. Rodzaj umocnienia musi być zaakceptowany przez Inży-
niera.  
 
5.5.         Podłoże pod przepust 
 
Wg ST D-02.03.02. 
 
5.6.         Roboty betonowe 
 
 Elementy betonowe podwaliny  betonowej pod wlotem i ścianki czołowej na wylocie rury stalowej,  
bloków dociążających itp. powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom: 
− PN-B-06250  i ST M-13.00.00p w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mro-

zu, 
− PN-B-06251 i PN-B-06250  w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji 

i transportu, 
− ST M-13.01.00. w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników. 
 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251, zapewniając sztywność i niezmien-
ność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożli-
wiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki deskowania powi-
nien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251. 
 Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C nie po-
winna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej. Wszystkie 
składniki mieszanki zaleca się dozować wagowo, a mieszanie zaleca się wykonywać w betoniarkach o wy-
muszonym działaniu. 
 Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika,  
rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. 
            Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy prowadzić pielę-
gnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
PN-EN-1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
  

5.7.           Montaż przepustu z blach falistych 
 
 Montaż przepustu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. 
Montaż przepustu musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów, a w przypadku 
jej braku lub niepełnych danych - zgodnie z poniższymi wskazaniami. 
 Montaż przepustu może być wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nią. 
Przepusty zmontowane w częściach lub w całości poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogą być przeno-
szone za pośrednictwem dźwigów oraz specjalnych uchwytów oraz zawiesi (przykład - zał. 12). 
 W celu poprawienia stateczności konstrukcji można stosować dociążające bloki betonowe. Bloki 
dociążające powinny mieć kształt i konstrukcję zgodną z dokumentacją projektową, ST lub instrukcją mon-
tażu producenta, a w przypadku braku wystarczających ustaleń - powinny być określone przez Inżyniera na 
wniosek Wykonawcy, uwzględniając: 
− wymagania dotyczące wykonania bloków betonowych, które określa punkt 2.4, 
− zalecenie trójkątnego kształtu bloków oraz zbrojenia ich prętami podłużnymi i poprzecznymi, 
− połączenie bloku z przepustem, które zwykle jest wykonywane przez śruby zakotwione w bloku i przy-

kręcone do przepustu. 
 

5.8.     Zasypka przepustu 
 
Wg ST D-02.03.01.  
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5.9.       Ścianki czołowe i umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu 
 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie fundamentu betonowego na wlocie oraz ścianki czołowej 
na wylocie wg ST M- 13.01.00. „Beton konstrukcyjny klasy B 30 (C25/30)”  i  umocnienia skarp wlotu  
i wylotu oraz odcinków rowu melioracyjnego wg ST D-06.01.01. „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”  
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji: 
− aprobatę techniczną (lub dokument równoważny) na blachy faliste przepustów, śruby, nakrętki, podkładki 

itp., wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
− wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi  

w punkcie 2. 
Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do stosowania  
w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację 
Kierownika Projektu. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu doko-
nanej przez Kierownika Projektu oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3.       Kontrola i badania w trakcie robót  
 
wg ST D-M-00.00.00. Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 
− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków,  
− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
− grubość warstwy fundamentu z kruszywa i jej wymiary w planie, 
− zagęszczenie fundamentu z kruszywa wg BN-77/8931-12 -  wskaźnik zagęszczenia  0,98, 
− rzędne podsypki (fundamentu z kruszywa)  w 3 miejscach,  
− prawidłowość wykonania fundamentów betonowych i ścianki czołowej – wg ST M-13.01.00. 
− montaż konstrukcji stalowych i wykonanie połączeń wraz z kontrolą rzędnych wlotu i wylotu, 

Kontrola wykonania montażu przepustu z blach falistych powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji mon-
tażu dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrzeżenia wyrażonego w dokumencie dopuszczającym 
do stosowania materiał na przepust (np. w aprobacie technicznej), nadzór techniczny wykonania (montażu) 
przepustu może prowadzić wyłącznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dokumencie. 
 Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− prawidłowości wstępnego montażu odcinków rur, 
− sposobu umieszczania łączników poszczególnych odcinków rur, 
− poprawności dokręcania śrub, 
− prawidłowości ew. wykonania rusztowań do montażu przepustu, 
− poprawności ew. wykonania bloków dociążających i połączenia ich z przepustem, 
− prawidłowości posadowienia przepustu na podłożu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu  

z miejsca montażu znajdującego się poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu, 
− prawidłowość wykonania zasypki, wskaźnik zagęszczenia ≥ 0,95  (w bezpośrednim otoczeniu konstrukcji 

     – 20 cm) oraz ≥ 0,98  w pozostałej strefie, 
− prawidłowość umocnienia wlotów i wylotów. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonany wykop, 
− wykonane podłoże pod przepust (fundament z kruszywa), 
− wykonane fundamenty betonowe, 
− przepust na fundamentach. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− montaż przepustu z blach falistych na przygotowanych fundamentach, z ew. przeniesieniem go jeśli mon-

taż był wykonany poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu, z ew. wykonaniem i zamontowaniem 
bloków dociążających przepust, 

− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− koszty czynności i dokumentów odbiorowych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.     Normy 
 
  1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własno-

ści fizyczno-mechanicznych 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  4. PN-B-06712 Kruszywa  mineralne do betonu 
  5. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
  6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i  mieszanka 
  7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
12. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
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13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

14. PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 
15. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
16. PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 
17. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
18. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-75/8971-06       Składowanie materiałów 
21. PN-ISO10318  Geotekstylia – Terminologia    
22. PN-EN-963              Geotekstylia i wyroby pokrewne 
23. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2.    Inne materiały 
 
24.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735 
25.  Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych -  

IBDiM  Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie 
26.  Katalogi producentów przepustów z blach falistych 

 
 

ZAŁ ĄCZNIKI 

PRZYKŁADOWE ROZWI ĄZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTÓW  
Z BLACHY FALISTEJ 

Zał. 8. Kształt profilu podłoża w gruncie sypkim pod przepustem 
Zał. 9. Przykłady wykonania podsypki pod przepustem i formowania zasypki wokół i nad przepustem 
Zał. 12. Przykład transportu odcinka zmontowanego przepustu z blach falistych za pomocą dźwigu 

 

Załącznik 8 

Kształt profilu podłoża w gruncie sypkim pod przepustem 

a) przepust kołowy ułożony bezpośrednio na podłożu, 
b) przepust kroplisty ułożony na podsypce z piasku grubości 0,10 m, 
c) przepust kroplisto-łukowy ułożony na podsypce wyprofilowanej do kształtu jego spodu 
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Załącznik 9 

Przykłady wykonania podsypki pod przepustem i formowania zasypki wokół i nad przepustem 

a - przepust w wykopie na podłożu słabonośnym (grubość podsypki od 0,35 do 0,90 m) 
b - przepust w wykopie na podłożu bardziej zwartym (grubość podsypki od 0,20 do 0,40 m) 
c, d - przepust w nasypie na podłożu jak na rys. a, b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 12 

Przykład transportu odcinka zmontowanego przepustu z blach falistych za pomocą dźwigu 
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D - 03.03.01.   SĄCZKI  PODŁU ŻNE – ANALOGIA – ODTWORZENIE RUROCI ĄGU  
                        DRENARSKIEGO I JEGO WYLOTU DO ROWU MELIORACYJNEGO  

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sączków podłużnych przy przebudowie przepustu kamiennego na rowie meliora-
cji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, 
na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wylotu rurociągu drenarskiego od strony wylotu przepustu, zdemontowanego na czas robót, oraz ułożeniem 
zdemontowanej rury PVC ponownie. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub 
do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi. 

1.4.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu. 

1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z niecią-
głych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietyle-
nowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

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

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są:  
− Rura PVC o średnicy 24 cm uprzednio zdemontowana,  
− materiały do zabezpieczenia styków rur,  
− materiały do wykonania wylotu rurociągu drenarskiego. 
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2.3. Rura drenarska z tworzywa sztucznego 
 
Należy zastosować uprzednio zdemontowaną rurę. W przypadku jej zniszczenia należy wbudować rurę taką 
jak istniejąca. 
 Rura powinna mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinna być obcięta prostopadle do osi, w sposób 
umożliwiający dokładne łączenie z istniejącym rurociągiem. 
  
2.4. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym 
 
 Podsypkę pod rurę drenarską stanowi zsyapka wykopu ścianki czołowej wylotu – kruszywo natural-
ne 0-31,5 mm. 
 
2.5. Materiały do wykonania kamiennego wylotu drenu 

 
 Kamień przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiadać normom PN-84/B-01080, 
PN-60/B-11104 i PN-B-11210. 
 Kamień łamany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiadać wymaganiom podanym  
w tablicy 4. Obrukowanie rowu w sąsiedztwie wylotu – wg ST D-06.01.01. 
 
Tablica 4. Wymagania użytkowe dla kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wartości Badania wg 

 
1 

Wymiary zasadnicze brył, cm 

Grupa I (20÷250)mm 
Grupa II (250÷500)mm 
Grupa III (20÷500)mm 
Grupa IV (500÷800)mm 
Grupa V (250÷800)mm 
Grupa VI (20÷800)mm 

- 

2 
 
 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, co naj-
mniej: 
a) skały magmowe i przeobrażone 
b) skały osadowe 

 
 
 

50 
20 

 
 
 
PN-EN 1926 [8] 
PN-EN 1926 [8] 

3 Mrozoodporność w cyklach, co 
najmniej 

21 PN-EN 12371 [10] 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, cm od 0,7 do 1 PN-EN 14157 [14] 

5 Gęstość pozorna, g/cm3 
a) skały magmowe i przeobrażone 
b) skały osadowe 

 
od 2,5 do 2,75 
od 1,7 do 2,6 

 
PN-EN 1936 [9] 
PN-EN 1936 [9] 

6 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej 
niż: 
a) skały magmowe i przeobrażone 
b) skały osadowe 

 
 

2,5 
12,0 

 
 
PN-EN 13755 [13] 
PN-EN 13755 [13] 

7 Zanieczyszczenia gliną, iłem, 
związkami organicznymi itp. 

wolne od zanieczyszczeń - 

 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego 
 
 Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie, ze względu na niewielki zakres robót. 
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4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
 
 Metoda wykonania wykopu drenarskiego – ręczna. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze  
wskazaniami Inżyniera. 
 Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze,  
w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co najmniej  
o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowków należy wy-
konać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, nachylenie powin-
no wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.  
 
5.3. Ułożenie podsypki 
 
 Przed przystąpieniem do układania rury, dno rowka należy oczyścić tak, aby woda (jeśli jest) wszę-
dzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę 
z piasku o grubości 5 cm, jeżeli dokumentacja projektowa, ST lub ustalenia Inżyniera nie przewidują inaczej. 
 Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rury drenarskiej. 
 
5.4. Układanie rurociągu drenarskiego 
 
 Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia nie-
bezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy prze-
rwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp. 
 Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, 
kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
 Rury z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą spe-
cjalnie produkowanych złączek. 
 
5.5. Zasypanie rurociągu 
 
 Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem jak do zasypki przepustu lub wg wskazań Inżynie-
ra. Zasypanie powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Nad 
zasypką układa się warstwę ochronną z darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią  
i zagęszcza. Wskaźnik zagęszczenia zasypki Is≥0,95 wg Proctora normalnego. 
  
5.6. Wykonanie wylotu drenu 
 
Wylot drenu należy wykonać z murka z kamienia łamanego. Dla wylotu z murka z kamienia łamanego nale-
ży wykonać ławę fundamentową z gruzu z wyrównaniem i ręcznym zagęszczeniem, wykonać murek z ka-
mienia łamanego na zaprawie cementowej z przygotowaniem zaprawy, wykonać spoinowanie powierzchni 
widocznych murka. 
  
5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
 
 Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 
− odchylenia rzędnej wylotu: nie większe od  ± 1 cm, 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Rurę (rozbiórkową lub nową) należy zbadać w zakresie cech zewnętrznych, określonych w punkcie 2.3  
     Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, 
brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o masie 25 kg z wyso-
kości 0,5 m. 

6.2.2. Materiały do wykonania wylotu drenu 

Materiały kamienne powinny odpowiadać warunkom podanym w p.2.5. Zaleca się wykorzystanie kamienia  
z rozbiórki przepustu. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 
 
 W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych w p. 5.7, 
c) poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.6, 
d) wskaźnik zagęszczenia zasypki ziemnej nad rurociągiem, wg p. 5.5. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową odtworzenia odcinka rurociągu drenarskiego jest – m (metr) 
    Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości ułożonego rurociągu drenarskiego. 
Wylot rurociągu nie podlega osobnemu obmiarowi i mieści się w jednostce obmiarowej sączka podłużnego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 
− rów pod sączek, 
− podsypka  rurociągu drenarskiego, 
− zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 
− rozłożenie podsypki z zagęszczeniem, 
− wykonanie wylotu jako murka z kamienia łamanego 
− ułożenie sączka z rury PVC, 
− zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem i zagęszczenie zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− dokumenty i czynności odbiorowe, 
− uporządkowanie terenu robót. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.    Normy 
 
 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (Zmiana A1) 
 2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1) 
 3. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 
 4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

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

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

datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

 7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
 8. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
 9. PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości objętościowej 

oraz całkowitej i otwartej porowatości 
10. PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności 
11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
12. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma 
do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane 
do nawierzchni drogowych) 

13. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu at-
mosferycznym 

14. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
15. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wo-

doprzepuszczalności 
16. PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
18. PN-B-04115:1967 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie (zwięzło-
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ści) 
19. PN-B-01080:1984 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i zastosowanie według wła-

sności fizyczno-mechanicznych 
20. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania 
23. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 
24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-

port (Zmiana Az1) 
25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 
26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1) 
27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1) 
29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli-

chlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 
30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2.     Inne dokumenty 
 
34. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”,         
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D-04.00.00. PODBUDOWY 
 
D-04.01.01.  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot  ST 
  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowe-
go przy przebudowie przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi woje-
wódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
  
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 
na zasypce przepustu i odcinkach dojazdów podłoża dla ułożenia konstrukcji nawierzchni oraz na przygoto-
waniu pasów poboczy do umocnienia destruktem dla poszerzenia nawierzchni na czas robót.  
Grubość całej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej wynosi 60 cm.  
Grubość warstwy destruktu na poboczach – 15 cm.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
•   równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić  profi- 
     lowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy ma- 
     szyny, 
• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośred-
nio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny spo-
sób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowa-
dzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakcep-
towany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i  ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
         Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profi-
lowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzia-
nym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżynie-
ra, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości ko-
niecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podło-
ża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98. Wskaźnik zagęsz-
czenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  
od -20% do +10%. 
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5.4.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on za-
bezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia wyprofilo-
wanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 2 razy na projektowanym odcinku   
2 Równość podłużna co 5 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 2 razy na projektowanym odcinku  
4 Spadki poprzeczne  2 razy na projektowanym odcinku 
5 Rzędne wysokościowe co 5 w osi jezdni i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie  co 5 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 
mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tole-
rancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowa-
nymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
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6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powi-
nien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powin-
na być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie  
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena przygotowania 1 m2 podłoża obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•         odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
•         załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
 i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
D-04.04.00a WYKONANIE WARSTWY MROZOOCHRONNEJ 
 

1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających przy realizacji robót związanych  
z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej 
nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 

1.2.  Zakres stosowania  ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych  ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem warstwy mrozoochronnej stanowiącej część ulepszonego podłoża, w przypadku gdy podłoże stanowi 
grunt wysadzinowy lub wątpliwy. 

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2.  Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są: 
• piaski, pospółki 
• żwir i mieszanka, 

2.3.  Wymagania dla kruszywa 

Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych podłoża ulepszonego 
przedstawiono w tablicy 1 
Wszystkie właściwości podane w normie PN-EN 13242, a niewymienione w tablicy 1., są charakteryzowane 
kategorią NR (brak wymagania). 

2.4.  Wymagania dla geowłókniny 

 Nie przewiduje się użycia geowłóknin. 
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Tablica 1.    Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
 

Wymagane właściwości kruszywa do mie-
szanek niezwiązanych przeznaczonych do: 

podłoża ulepszonego  

Punkt w 
normie 
PN-EN 
13242 

 
Właściwość 

KR3 

Odniesie-
nie do 

tablicy w 
PN-EN 
13242 

4.1.÷4.2. Zestaw sit # 
0, 063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 56; 63 i 90  
Tabl. 1 

  Wszystkie frakcje dozwolone  

4.3.1. 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż 

GC80/20,  
GF80,  
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2. 
Wartości graniczne i tolerancje uziarnienia kruszy-
wa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-
1, odchylenia nie większe niż według kategorii 

GTCNR Tabl.3 

4.3.3. 
Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i kru-
szywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1, 
odchylenia nie większe niż według kategorii 

GTFNR,  
GTANR 

Tabl. 4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 

a) wskaźnik płaskości, 
kategoria nie wyższa niż 

FINR Tabl.5. 

4.4. 
 lub  
b) wskaźnik kształtu, 
kategoria nie wyższa niż 

SINR Tabl. 6. 

4.5. 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o po-
wierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren  
całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7. 

Zawartość pyłu 
 wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  

fDeklarowana Tabl. 8  
4.6. 

b) w kruszywie drobnym  fDeklarowana Tabl. 8 

4.7. Jakość pyłu 
Właściwość niebadana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wy-

magań p. 2.2.÷2.4. WT4 
 

5.2. 
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg 
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LANR Tabl. 9 

5.3. 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-
EN 1097-1 

MDE 

Deklarowana  
Tabl. 11 

5.4. Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana  

5.5. 
Nasiąkliwość b) wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 
albo 9  

WcmNR 
WA24 2 

 

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

ASNR Tabl. 12 

6.3. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.3. 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

6.4.4. Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich, jak: drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.3.3. 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-
EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż 
 

- skały magmowe i przeobrażone: F4 
- kruszywa z recyklingu: F10 
            (F25 c))   

Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy Deklarowany  

b)  Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku maksymalnej nasiąkliwości WA242 należy wykonać badanie mrozoodporności 
c)  Pod warunkiem, gdy wartość w mieszance nie przekracza 50% m/m. 
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2.5.  Składowanie materiałów 

2.5.1.    Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezpo-
średnio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamienny-
mi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3.     SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Przygotowanie podłoża 

            Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w  ST D-02.00.01 „Roboty ziemne” oraz 
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwa mrozoochronna powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
             Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa i mieszanki 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości powy-
żej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej na-
stępnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy  należy przystąpić do jej zagęszczania. 
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 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesu-
wać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jed-
nostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo na-
kładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej po-
wierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  Is  każdej warstwy nie mniejsze-
go niż 1,00.  Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
W przypadku gdy trudne jest określenie wskaźnika zagęszczenia, można posłużyć się metodą oznaczenia 
wskaźnika odkształcenia IO na podstawie obciążeń płytowych opisanego w PN-S 02205:1998 – badanie płytą 
statyczną VSS  przyjmując że Io ≤ 2,2.   
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw podczas zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6 w granicach 
podanych w tablicy  2. 
Do kontroli prawidłowego zagęszczenia dopuszcza się użycie sond dynamicznych. Do interpretacji wyników 
można posłużyć się normą PN-B-04452. Do bieżącej kontroli zagęszczenia poszczególnych warstw nasypów 
dopuszcza się wykorzystanie płyt dynamicznych po ich odpowiednim skalibrowaniu. 

5.4.  Odcinek próbny 

 Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

5.5.  Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 

 Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzy-
mywana w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podłoża ulepszonego 

6.2.1. Postanowienia ogólne 

Do podłoża ulepszonego powinny być stosowane następujące mieszanki kruszyw:  0/31,5 

6.2.2. Zawartość pyłu 
Maksymalna zawartość pyłu w mieszance kruszywa do podłoża ulepszonego powinna spełniać wymagania 
kategorii podanej w tablicy 2. Zawartość pyłu należy określać według PN-EN 933-1  

Nie określa się wymaganej minimalnej zawartości pyłu w mieszance kruszywa do podłoża ulepszonego. 

6.2.3. Zawartość nadziarna 
Określona według PN EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszance niezwiązanej powinna spełniać wymaga-
nia podane w tablicy 2.  

6.2.4. Uziarnienie  

Określone według PN EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej, kategoria GV, o wymiarach ziaren  
8 < D ≤ 63 mm, przeznaczonej do podłoża ulepszonego powinno spełniać wymagania przedstawione na 
rysunku 5. Jako wymagane obowiązują wartości liczbowe podane na tych rysunkach.  
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Dla mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do podłoża ulepszonego, która będzie położona poniżej 20 cm od 
górnej powierzchni tej warstwy jest wymagane jedynie ograniczenie zawartości pyłu podane na rys. 5, a dla 
warstwy odsączającej – również wodoprzepuszczalność. 

6.2.5. Wodoprzepuszczalność i wrażliwość na mróz 

Podłoże ulepszone nie powinno być wrażliwe na mróz. Natomiast wodoprzepuszczalność jest wymagana, 
jeżeli podłoże pełni jednocześnie funkcję warstwy odsączającej. 
Wrażliwość mieszanki na mróz jest określana na podstawie wskaźnika piaskowego SE.   
W wypadku, gdy warstwa może być narażona na działanie wody gruntowej, należy zapewnić odwodnienie 
konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie warstwy odsączającej. Warstwa ta powinna być wykonana  
z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
powinna charakteryzować się współczynnikiem filtracji k10 ≥ 8 m/dobę (k10 ≥0,0093 cm/s).  

Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podłoża ulepszonego powinny spełniać wyma-
gania dotyczące nieprzenikania cząstek między podłożem ulepszonym a podłożem gruntowym, zgodnie  
z zależnością: 

                                                         D15 / d85 ≤ 5.                                                                   (1) 

Jeżeli warunek (1) nie jest spełniony, wówczas na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę odcinającą, 
zapewniającą spełnienie tego warunku, albo odpowiednio dobraną geowłókninę lub geotkaninę. Ochronne 
właściwości geowłókniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się 
z warunku: 

                                                        d50 / O90 ≥ 1,2.                                                                  (2) 

Masa powierzchniowa geowłókniny lub geotkaniny powinna być nie mniejsza niż 200 g/m2. 

 

 

Rys. 5. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podłoża ulepszonego 

6.2.6. Wskaźnik nośności CBR 
 
Badanie CBR mieszanki do podłoża ulepszonego należy wykonać po jej zagęszczeniu do wskaźnika zagęsz-
czenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania w wodzie. CBR należy oznaczyć według PN-EN 13286-
47. Wymagane wartości wskaźnika CBR podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podłoża ulepszonego 
 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej przeznaczonej do: 

Podłoża  ulepszonego  

Rozdział 
w PN-

EN 
13285 

Właściwość 

KR3 

Odnie-
sienie do 
tablicy w 
PN-EN 
13285 

4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 
0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 

0/63 Tabl. 4 

4.3.2. 
Maksymalna zawartość pyłu, kategoria 
nie wyższa niż: 

UF15 Tabl. 2 

4.3.2. Minimalna zawartość pyłu LFNR Tabl. 3 

4.3.3. 
Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa 
niż: 

OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. 1.÷7. 
Tabl. 5 i 

6 

4.4.2. 
Wymagania wobec uziarnienia poszcze-
gólnych partii – porównanie z deklarowa-
ną przez producenta wartością (S)  

Brak wymagań Tabl. 7 

4.4.2 . 
Wymagania wobec uziarnienia na sitach 
kontrolnych – różnice w przesiewach 

Brak wymagań Tabl. 8 

4.5. 
Wrażliwość na mróz: 
wskaźnik piaskowy SE, co najmniej 

35 - 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż:   

LANR - 

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

Deklarowana - 

 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kru-
szywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

F10 - 

 
Wartość CBR [%] po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i mocze-
niu w wodzie 96 h, co najmniej:  

Warstwa mrozoochronna, odsączająca  
i odcinająca – 35 

warstwa wzmacniająca – 40 
- 

 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w war-
stwie odsączającej po zagęszczeniu wg 
metody Proctora do wskaźnika zagęsz-
czenia Is = 1,0; współczynnik filtracji k10 
[cm/s], co najmniej: 

≥0,0093 - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszcza-
nej, [%(m/m)], wilgotność optymalna wg 
metody Proctora 

70÷100 - 

 

6.3.   Badania przed przystąpieniem i w czasie robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
   
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia war-
stwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 3. 
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Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy mrozoochronnej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów       Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1 Szerokość warstwy co 5 m 

2 Równość podłużna co 5 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 5 m 

4 Spadki poprzeczne *) co 5 m 

5 Rzędne wysokościowe co 5 m  

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 5 m  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 40 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 40 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 60 m2 

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

Sprawdza się rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 
m. Wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowych określa tabela: 
 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej  Dopuszczalne odchylenie 
Podłoże  -2 cm, +0 cm 

 
Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 me-
trową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

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

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem  
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
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6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  Is każdej warstwy nie mniejsze-
go niż 1,00.  Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
W przypadku gdy trudne jest określenie wskaźnika zagęszczenia, można posłużyć się metodą oznaczenia 
wskaźnika odkształcenia Io na podstawie obciążeń płytowych opisanego w PN-S 02205:1998 – badanie płytą 
statyczną VSS  przyjmując że Io ≤ 2,2.   
 
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw podczas zagęszczenia powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2 oraz PN-EN 1097-6 w granicach 
podanych w tablicy 2.  
Do kontroli prawidłowego zagęszczenia dopuszcza się użycie sond dynamicznych. Do interpretacji wyników 
można posłużyć się normą PN-B-04452. Do bieżącej kontroli zagęszczenia poszczególnych warstw nasypów 
dopuszcza się wykorzystanie płyt dynamicznych po ich odpowiednim skalibrowaniu. 

6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i po-
wtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

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

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy mrozoochronnej z kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i ja-

kości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym  
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PN-EN 13285  Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorco-
wanie 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek 
- Badania wskaźnika piaskowego 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Bada-
nia błękitem metylenowym 
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 ście-
ranie (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 
ziaren i nasiąkliwości  
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-
nych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-
nych - Badanie w siarczanie magnezu 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-
nych - 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 wy-
mywanie kruszyw 
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektroche-
micznie - Wymiary nominalne oczek 
PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1:  Laboratoryjne meto-
dy oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek 
PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania 
gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do 
określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia linio-
wego 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
- ST nr D.04.04.00 – 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. 
- WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010. Wymagania techniczne. 
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy realizacji robót zwią-
zanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi woje-
wódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 

1.2.   Zakres stosowania  ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem  
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.  

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.    MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2.  Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Do skropienia wykonanego podłoża bitumicznego należy stosować kationową emulsję asfaltową modyfikowa-
ną polimerami wg PN-EN 13808 z Załącznikiem Krajowym NA. Do skropienia podłoża niebitumicznego 
należy stosować kationową emulsję asfaltową  (C60 B5 ZM) 
Inspektor Nadzoru zaakceptuje do skropienia tylko kationowa emulsję asfaltową z wytwórni posiadającej 
wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 14733. 
  
Tablica 1. Wymagania dla emulsji  

C 60 BP3 ZM lub 
C60 BP4 ZM 

C60 BP5 ZM C60 B5 ZM 
Wymagania 
techniczne 

Metoda  
badań wg 

normy 
Jednostka 

klasa 
zakres  

wartości 
klasa 

zakres 
wartości 

klasa 
zakres 

wartości 

Indeks rozpadu 
PN-EN 
13075-1 

- 
3 

lub 
4 

50 do 10 
lub 

70 do 130 
5 

120 do 
180 

5 
120 do 

180 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62a) 5 58 do 62a) 5 
58 do 
62a) 

Czas wypływu dla 
φ2mm  
w 40oC 

PN-EN 
12846 

s 1 TBRb) 1 TBRb) 1 TBRb) 

Pozostałość na sicie 
0,5mm 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

116

Sedymentacja 
PN-EN 
12847 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 1 TBR 

PN-EN 
13614 

1 TBR 1 TBR 1 TBR 

Adhezjac) 

WT-3 za-
łącznik 2 

% po-
krycia 

po-
wierzch-

ni 
2 ≥75 2 ≥75 2 ≥75 

pH emulsji 
PN-EN 
12850 

 - ≥3,5d) - ≥3,5d) - ≥3,5d) 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez 
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 

  

Penetracja w 25oC PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤100 3 ≤100 3 ≤100e) 

Temperatura mięknie-
nia 

PN-EN 1427 OC 4 ≥43 3 ≥43 3 ≥43 

Nawrót sprężysty w 
25oC 

PN-EN 
13398 

% 4 ≥50 4 ≥50 4 ≥50 

a) emulsję można rozcieńczyć wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m) 
b) nie dotyczy emulsji  rozcieńczanych wodą na budowie 
c) oznaczenie jest wymagane, jeśli emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem 

       d)   dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo  
             hydrauliczne 
       e)   do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
             dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220 
 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

2.3.  Zużycie lepiszczy do skropienia 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni  
i zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia oraz udokumentowane w formie pa-
pierowej i załączone do dokumentów odbiorowych. Forma dokumentacji z powyższych badań powinna być 
uzgodniona z Inżynierem. 

2.4.   Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabez-
pieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiorni-
kach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla 
zbiorników stalowych. 
 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. 
 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej po-
wierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3.    SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych, 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

117

 zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twar-
dych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do 
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiata-
nia. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
− sprężarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 

3.3.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 
parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zacho-
wanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

4.     TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Transport lepiszczy 

 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 
izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostę-
pem wody. 
 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je 
na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwia-
jące przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji 
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 

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

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero 
po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
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 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatury kationowej emulsji asfaltowej powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie tech-
nicznej lub powinny być zgodne z zaleceniami podanymi przezs producenta. W przypadku dużej ilości pozo-
stałego lepiszcza, np. powyżej 0,5 kg/m2 oraz zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej może być ko-
nieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 
W przypadku stosowania kationowej emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zalezności od ilości kationowej emulsji asfaltowej: 
- 8 h w przypadku zastosowania więcej niż 1,0m kg/m2 
- 1 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 
- 0,5h  w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2  

  Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawio-
na bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparo-
wania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

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

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta. 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowa-
niu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed 
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 2. 
 
Tablica 2.  Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany popra-

wiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
 
Skropienie pod wykonywaną warstwę wiążącą i wyrównawczą z AC należy wykonać z wyprzedzeniem w 
czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą do-
puszcza się skropienie emulsją asfaltową bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównaw-
czej z betonu asfaltowego. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być 
równa 0,3÷0,5 kg/m2. 
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Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1. Miejsce po-
brania próbek powinno znajdować się co najmniej 30 m od miejsca, w którym rozpoczęto skropienie. 
Oznaczenie dokładności dozowania emulsji zgodnie z normą PN-EN 12272-1 pkt. 4. 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

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

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena  oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych jest jednym ze składników ceny jednostek obmia-
rowych robót opisanych w ST D-04.07.01a, ST D-05.03.05b oraz  ST D-05.03.05a. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
 Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 1. PN-EN 1426:2001 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe - Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
4 PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfal-

towych 
5 PN-EN 12272-1  Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa. 
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D-04.04.00  PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1.      Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.   
Wymienione roboty będą prowadzone przy przebudowie przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegó-
łowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust 
stalowy. 
 
1.2.      Zakres stosowania  ST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3.      Zakres robót objętych  ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg Wymagań Technicznych WT-4 2010 Mieszanki 
niezwiązane do dróg krajowych i obejmują ST D-04.04.02b „Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego”. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą o grubości 22 cm. 
 
1.4.      Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do 
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji na-
wierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recy-
klingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwo-
ści. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 

1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być pod-
dane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców natu-
ralnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnio-
nych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysło-
wego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szcze-
gólności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio 
w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrob-
nione skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8. 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 karbonatyza-
cji. 
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1.4.9. 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.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obli-
czeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

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

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

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

1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbu-
dowanych 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). 

1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykony-
wania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziar-
nieniu 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 jed-
nym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wyko-
nywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 

NR         brak konieczności badania danej cechy, 

CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana 
przez dostawcę/producenta, 

ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.02b „Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego”. 
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00. 00.00. "Wymagania  ogólne".  
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
"Wymagania  ogólne" pkt 2.  
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2.2.  Właściwości  kruszywa 
 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST doty-
czących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.02b „Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego”. 
 
2.3.  Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Kruszywo 

Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do podbudowy przed-
stawiono w tablicy 1. 
Wszystkie właściwości podane w normie PN-EN 13242, a niewymienione w tablicy 1., są charakteryzowane 
kategorią NR (brak wymagania). 
 
2.3.2. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008. 
 
3.     SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4.    TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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Tablica 1.   Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
 

Wymagane właściwości kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych przezna-

czonych do: 
Podbudowy zasadniczej nawierzchni 
drogowej obciążonej ruchem 

 
 

Punkt w 
normie 
PN-EN 
13242 

 
 

Właściwość 

KR3 

 
Odniesienie do 
tablicy w PN-

EN 13242 

4.1.÷4.2. Zestaw sit # 
0, 063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 

22,4; 31,5; 45;  
Tabl. 1 

  Wszystkie frakcje dozwolone  

4.3.1. 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż 

GC80-20,  
GF80,  
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2. 

Wartości graniczne i tolerancje uziarnienia kru-
szywa grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 
933-1, odchylenia nie większe niż według kate-
gorii 

GTC20/15 Tabl.3 

4.3.3. 
Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i kru-
szywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1,  
odchylenia nie większe niż według kategorii 

GTF 20,  
GTA20 

Tabl. 4 

Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4 

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości, 
kategoria nie wyższa niż 

FI50 Tabl.5. 
4.4. 

 lub  
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu, 

SI55 Tabl. 6. 

4.5. 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 
ziaren  całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 
grubym wg PN-EN 933-5 

CNR/70 Tabl. 7. 

Zawartość pyłu 
 wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym  

fDeklarowana Tabl. 8  
4.6. 

b) w kruszywie drobnym  fDeklarowana Tabl. 8 

4.7. Jakość pyłu 
Właściwość niebadana na pojedyn-
czych frakcjach, a tylko w mieszan-

kach wg wymagań p. 2.2.÷2.4. 
 

5.2. 
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego 
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA50 Tabl. 9 

5.3. 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg 
PN-EN 1097-1, kat. nie wyższa niż 

MDE35 

 
Tabl. 11 

5.4. Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana  

5.5. 
Nasiąkliwość b) wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 
albo 9  

WA24 2  

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

ASNR Tabl. 12 

6.3. Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR Tabl. 13 

6.4.3. 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

6.4.4. Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich, jak: drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2. 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg 
PN-EN 1097-2 

SBLA Tabl.15 

7.3.3. 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1,   kategoria nie wyższa niż 

skały magmowe i przeobrażone: F4 
 

Tabl. 18 

Załącz-
nik C 

Skład materiałowy Deklarowany  

a) Podstawą oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wskaźnika płaskości, natomiast dodatkowo można badać wskaźnik kształtu  
b) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku maksymalnej nasiąkliwości WA242 należy wykonać badanie mrozoodporności wg PN-EN 
1367-1. Mrozoodporność kruszywa powinna wykazywać % ubytek masy nie większy od zawartego 10% dla kruszywa naturalnych   
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01.  
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek grun-
tu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem 
                                                                  D15/d85  ≤  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsą-

czającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpo-
wiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 
                                                            d50 / 090 ≥ 1,2  (2) 
      
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta ge-
owłókniny. 

   Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Do każdej partii dostarczonej mieszanki niezwiązanej powi-
nien być dołączony dokument ze znakiem budowlanym B oraz deklaracja właściwości użytkowych wyrobu.   

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w spo-
sób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa 
się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymal-
nej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, – Mieszanki mineralne niezwiązane  
i związane spoiwem hydraulicznym Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotno-
ści – Zagęszczanie aparatem Proctora. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od podanej w tablicy 4. mie-
szanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wil-
gotność mieszanki kruszywa jest wyższa od podanej w tablicy 4 mieszankę należy osuszyć. 

5.5.  Odcinek próbny 

Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego  
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5.6.  Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ru-
chu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Postanowienia ogólne 

6.1.1. Wartości graniczne i tolerancje  

Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych zawarto w tablicy 4. Podane wartości graniczne i toleran-
cje zawierają rozrzut wynikający ze zróżnicowanych warunków produkcji mieszanek, metod pobierania  
i dzielenia próbki oraz przedziału ufności.  

6.1.2. Mieszanki kruszywa 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i speł-
niały wymagania podane w tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wy-
mieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 
13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 
Za miarodajne uznaje się: uziarnienie mieszanki, zawartość pyłu, zawartość nadziarna i wskaźnik piaskowy 
określone po pięciokrotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub dla mieszanki kruszywa pobranej na bu-
dowie z zagęszczonej warstwy.  

6.1.3. Istotne cechy środowiskowe 

Mieszanki z kruszyw naturalnych można zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływują szko-
dliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach.  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3.  Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej 
 
6.3.1. Postanowienia ogólne 

Do podbudowy zasadniczej powinna być stosowana następująca mieszanka niezwiązana: 0/31,5. 

6.3.2. Zawartość pyłu 

Maksymalna zawartość pyłu w mieszance niezwiązanej do podbudowy zasadniczej powinna spełniać wyma-
gania kategorii podanej w tablicy 4. Zawartość pyłu należy oznaczać według PN-EN 933-1. 

6.3.3. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszance niezwiązanej powinna spełniać wymaga-
nia podane w tablicy 4.  

6.3.4. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do podbudowy zasadni-
czej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane obowiązują tylko wartości 
liczbowe podane na tych rysunkach.  
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm dla podbudowy zasad-

niczej 
 
Aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki, oprócz wymagań podanych na rysunku 90% 
uziarnień zbadanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesięcy powinno 
spełniać wymagania podane w tablicach 2 i 3 
 

Tablica 2. Porównanie uziarnienia mieszanki niezwiązanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez produ-
centa 

Porównanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito 
[%(m/m)] 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8 - - 

 
Wartości uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny być zawarte między granicz- 
nymi wartościami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) z uwzględnieniem dopuszczal- 
nych tolerancji podanych w tablicy 2. oraz spełniać wymagania ciągłości uziarnienia podane w tablicy 2. 

 

Tablica 3. Różnice przesiewów przy badaniu ciągłości uziarnienia mieszanki niezwiązanej 
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszance - różnice przesiewów 

[%(m/m)] 
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 Mie-

szanka min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

6.3.5. Wodoprzepuszczalność i wrażliwość na mróz 
 
Mieszanka niezwiązana do podbudowy zasadniczej powinna spełniać wymagania wg tablicy 4.  
Podbudowa zasadnicza nie powinna być wrażliwa na mróz. Wrażliwość mieszanki na mróz należy określać 
na podstawie wskaźnika piaskowego SE.   
Nie stawia się wymagania wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy 
zasadniczej. 
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Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy  
 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej przeznaczonej do: 

podbudowy zasadniczej nawierzchni 
drogowej obciążonej ruchem 

Rozdział w 
PN-EN 
13285 

Właściwość 

KR3 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN-EN 
13285 

4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2. 
Maksymalna zawartość pyłu, kategoria nie 
wyższa niż: 

UF9 Tabl. 2 

4.3.2. Minimalna zawartość pyłu LFNR Tabl. 3 
4.3.3. Zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C50/30  

4.3.4. Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa niż: OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1. wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 5 i 6 

4.4.2. 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z dekla-
rowaną przez producenta wartością (S)  

wg tab. 1 Tabl. 7 

4.4.2 . 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach 

wg tab. 2 Tabl. 8 

4.5. 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy 
SE**) , co najmniej 

30 - 

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

LA40 - 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goria MDE 

MDE35 - 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1, 

F4 - 

 
Wartość CBR [%] po zagęszczeniu do wskaź-
nika zagęszczenia Is = 1,0 i moczeniu w wodzie 
96 h, co najmniej:  

≥80 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody Proc-
tora do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0; wskaź-
nik filtracji k, co najmniej cm/s 

Brak wymagań (NR) - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczonej, 
%(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje 
w źródłach kruszywa pochodzenia mi-
neralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza warto-
ści dopuszczalnych wg odrębnych prze-
pisów. 

- 

 **) badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 
wg PN-EN 13286-2 
 

6.3.6. Wskaźnik nośności CBR 
 
Wymagane wartości wskaźnika CBR podano w tablicy 4. Badanie CBR mieszanki do podbudowy zasadni-
czej należy wykonać po jej zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowy-
wania w wodzie. CBR należy oznaczyć według PN-EN 13286-47.  
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6.3.7. Nośność podbudowy 
 
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 5, 
Badanie to należy przeprowadzać w zakresie obciążeń 0,0 – 0,45 MPa, natomiast do obliczeń przyjąć przy-
rost obciążenia ∆ p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa. 
 
Wartość modułów odkształcenia E1 i E2 oblicza się ze wzoru: 

DE ×
∆
∆=

s4

p3
 

w którym: 
∆ p – różnica nacisków w megapaskalach 
∆ s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków, w milimetrach 
D – średnica płyty w milimetrach 
 
Ponadto należy: 
- stosować płytę 700 cm2 (DN 30 cm) 
- mnożnik ¾ stosuje się zgodnie z normą PN-S-02205:1998 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 5. 

Tablica 5. Cechy podbudowy zasadniczej 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm  

MPa 

Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym 

niż, % 

Wskaźnik za-
gęszczenia IS 
nie mniejszy 

niż 40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
 modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstruk- 
cyjnej podbudowy. 
 

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudo-
wę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału  
i powtórne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowied-
nią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwo-
ściach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

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

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa wg PN-S-06102, powinien być nie mniejszy niż 80%. 

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
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niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie no-
śności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
6.5.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mecha-
nicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  w 3 przekrojach na odcinku robót 

2 Równość podłużna co 10 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna w 3 przekrojach na odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne*) jw. 

5 Rzędne wysokościowe jw. 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Jw. 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach na działce roboczej 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach,  

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

  

co najmniej w dwóch przekrojach na odcinku robót 
co najmniej w 2 punktach  

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

6.5.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 10 cm. 

6.5.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projekto-
wą, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

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

6.5.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.5.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa zagęszczanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa zagęszczanego mechanicznie, 
podano w ST: 
D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy  
 
 - PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych  
                                    w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
- PN-EN 13285           Mieszanki niezwiązane – Wymagania PN-EN 932-3 Badania podstawowych właści- 
                                    wości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego  
- PN-EN 932-5            Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe  
                                     i wzorcowanie PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ozna- 
                                     czanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania  
- PN-EN 933-3            Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomo 
                                    cą wskaźnika płaskości 
- PN-EN 933-4            Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 
                                     – Wskaźnik kształtu  
- PN-EN 933-5            Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości  
                                     ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw  
                                    grubych  
- PN-EN 933-8            Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 
                                    cząstek - Badania wskaźnika piaskowego  
- PN-EN 933-9            Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek.   
                                    Badania błękitem metylenowym  
- PN-EN 1008             Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy 
                                    datności 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 od- 
                                     porności na rozdrabnianie  
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- 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 atmosfe- 
                               rycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
- PN-EN 1367-2     Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe- 
                                rycznych - Badanie w siarczanie magnezu  
- PN-EN 1367-3     Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe- 
                                rycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda 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-ISO 565          Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elek- 
                                trochemicznie - Wymiary nominalne oczek  
- PN-EN 13286-1   Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 1: Metody  
                                badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – Wprowadzenie  
                                i wymagania ogólne.  
- PN-EN 13286-2  Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 2: Metody  
                               badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczanie aparatem Procto-  
                               ra. 
-PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 47: Metody 
                                badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy  
                                wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.  
- PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Metody sporzą 
                               dzenia próbek badawczych – Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydrau 
                               licznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym   
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
-  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
-  ST nr D-04.04.00 – 04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. 
-  WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010. Wymagania techniczne. 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14 maja 
 1999 r) 
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D-04.04.02b   PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUS ZYWA NIEZWI ĄZA- 
                       NEGO  
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru podbudo-
wy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, w związku z przebudową przepustu kamiennego na 
rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejsco-
wości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy zasadniczej o grubości 22 cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 z zawartością ziaren 
przekruszonych lub łamanych C50/30. Obowiązaują ustalenia zawarte w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęsz-
czonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-04.04.00 „Pod-
budowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1.      Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Stopień przekruszenia ziarn określa kategoria C – kategoria procentowych zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren  całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

134

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogólne” pkt 2.3.2. 

 
3.  SPRZĘT 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p.4 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.     Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogól-
ne” pkt 5. 

5.2.      Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3.      Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 „Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.  

5.4.      Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa  
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5.      Odcinek próbny 

 Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6.      Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-04.04.00 „Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustale-
niami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 6.3. 
 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 „Podbudo-
wa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy związane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D-04.07.01a. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 z 2014 r. 
 
 
1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego przy realizacji robót związanych z przebudową  
przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Mal-
bork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfal-
towe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowa-
dzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P 50/70 grubości 7 cm – 
konstrukcja na KR3. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku 
warstwach. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nie-
ciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mie-
szany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeł-
niacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdy-
spergowanego asfaltu. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACP  –         beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB  –         polimeroasfalt, 
D  –         górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d  –         dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C  –         kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  –         właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;   
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           producent może jej nie określać), 
TBR  –         do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć  odpowiednie in-  

           formacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI  –         (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP  –         miejsce obsługi podróżnych.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
 
Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy 
KR3 AC22P 50/70 

  
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.  
 

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 
 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj 
asfaltu 

    badania 50/70 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 
4 Zawartość składników rozpuszczal-

nych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 
[31] 

0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 

  
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczysz-
czenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy-
mi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzew-
czy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

139

2.3.  Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] 
i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa po-
winny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 4, 5, 6 i 7.  
W mieszance mineralnej jako kruszywa drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełama-
nego lub kruszywo łamane. Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego to 
należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do nie łamanego co najmniej 50/50. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być 
równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażo-
nych w urządzenia do aeracji. 

2.4.  Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantują-
cego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-
asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [34], metoda A wynosiła co najmniej 
80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa należy każdorazowo przedstawić dla konkretnie złożonej do 
akceptacji recepty. 

2.5.  Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelniania połączeń technologicznych tj. złączy poprzecznych z tego samego materiału wy-
konywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów, należy stosować 
taśmy kauczukowo-asfaltowe o następujących parametrach: 
a) samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej  z asfaltu modyfikowanego polimerami 
b) o przekroju prostokątnym i szerokości od 20 do 70 mm dostosowane do grubości układanej warstwy 
c) grubości minimum 8 mm 
d) zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym 
e) dobra przyczepność do pionowo przeciętej powierzchni warstwy 
f) penetracja stożkiem w temp. +25ºCod 20 do 60 [0,1mm] 
g) temperatura mięknienia wg PiK ≥90ºC 
h) zdolność powrotu do stanu pierwotnego ≥50ºC 
i) wydłużenie taśmy w szczelinie temp. -10ºC  ≥ 10% 
j) odporność na starzenie się 
Składowanie taśm kauczukowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w wa-
runkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do złączy podłużnych lub połączenia warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ogra-
niczającymi, można stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji lub taśmy kauczukowo-asfaltowe. 
Do uszczelnienia krawędzi zewnętrznych warstwy należy stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji mie-
szanki mineralno- asfaltowej. 

2.6.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 
tablica 2 i tablica 3 [66]. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiorni-
kach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczysz-
czonych materiałami mineralnymi.  

3.     SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
–          wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym ste- 
            rowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
–          układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
–          skrapiarka, 
–          walce stalowe gładkie,  
–          walce ogumione 
–          szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
–          samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
–          sprzęt drobny. 

4.     TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów  

 Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych  
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowa-
ły jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań 
z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w za-
leżności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabez-
pieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mie-
szanki mineralno-asfaltowej  - AC22P 50/70. 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5.  
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy dla ruchu KR3 

 
  Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC22P KR3 
Wymiar sita #, [mm] od do 
45 - - 
31,5 100 - 
22,4 90 100 
16 65 90 
11,2 - - 
8 42 68 
2 15 45 
0,125 4 12 
0,063 4,0 8,0 
Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin4,0 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

                                                             
d

650,2

ρ
α =  

 
Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3  

[65] 

Właściwość 
Warunki zagęsz-
czania wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe a,c) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

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

WTSAIR 0,30 
PRDAIR 9,0 

Odporność na działa-
nie wody 

  
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], prze-
chowywanie w 40°C z jednym 
cyklem zamrażania b),  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 

a) Grubość płyty: AC22P 60mm . 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1  
c) procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano  

w WT-2 2014 w załączniku 2  
 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urzą-
dzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, po-
winno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz po-
miaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 
należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z ukła-
dem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
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lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu dro-
gowego 50/70.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej 
w tablicy 6. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 6. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 od 140 do 180 

  
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomier-
ne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoor-
dynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4.  Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
–          ustabilizowane i nośne, 
–          czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
–          wyprofilowane, równe i bez kolein, 
–          suche 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych  
w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-

metrową lub równoważną metodą)  
 Klasa drogi  Element nawierzchni Maksymalna nierówność podłoża pod warstwę podbu-

dowy [mm] 
G Pasy ruchu  12 

  
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżo-
nych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod-
łoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 

5.5.  Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia  
w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wypro-
dukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w 
cyklu automatycznym produkować mieszankę mineralno-asfaltową przez okres nie krótszy niż 10 minut. Do 
badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

143

oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na możliwość segregacji kruszywa. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mi-
neralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w oddzielnym  
(pustym) silosie lub załadować bezpośrednio na samochód, a następnie pobrać z niej metodą kwartowania 
próbki do badania składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej właściwości, określanych na podstawie 
próbek Marshalla. Należy wykonać trzy kolejne opróbowania tej samej partii mieszanki. Z każdego z nich 
laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie składu mieszanki oraz trzy próbki Marshalla. Wskazane 
jest, aby zarób próbny,  przy zachowaniu tej samej procedury został dodatkowo opróbowany i przebadany 
przez laboratorium wytypowane przez Inżyniera. Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje 
decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia Nie do odbioru 

AC22P ≤±0,3 ±0,4 - ±0,5 ≥±0,6 
  
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC22P ≤±1,5 ±1,6 - ± 3,0 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC22P ≤±2 ±3 - ± 4 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 2,0mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC22P ≤±3 ±4 - ± 6 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < D/2 mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC22P ≤±3 ±4 - ± 6 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < D mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC22P ≤±3 ±4 - ± 6 
 
Uwaga: 
Po przekroczeniu odchyłek dopuszczalnych roboty nie mogą być odebrane. Wykonawca przedstawi program 
naprawczy lub usunie warstwy niewłaściwie wykonane. 
Potrącenia za nieprawidłową zawartość lepiszcza rozpuszczalnego oblicza się na podstawie następującego 
wzoru: 
P=A*pa*C j 
gdzie: A- powierzchnia 
           pa – współczynnikk do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza rozpuszczalnego 
           Cj – cena jednostkowa 
           P – potrącenia 
 
 
 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

144

Współczynnik „pa” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza rozpuszczalnego 
 
Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 - 
pa 0,08 0,16 - 
 
Potrącenia za nieprawidłową zawartość kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza się na podstawie 
następującego wzroru: 
P=A*pż(w)*C j*r 
gdzie A- powierzchnia 
         pż – współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwią ilość kruszywa  grubego o wymiarze >2mm 
         pw - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwią ilość kruszywa  grubego o wymiarze <2mm 
         Cj  - cena jednostkowa 
         P- potrącenia 
         r – udział procentowy ziaren w recepcie 
 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < 0,063mm 
Odchylenie od recepty w 

% 
1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,4 2,5-3,0 

pw 0,13 0,15 0,17 0,2 
 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa o wymiarze < 125mm 
Odchylenie od recepty w 

% 
3 4 - - 

pw 0,2 0,2 - - 
 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa drobnego o wymiarze < 2mm 
Odchylenie od recepty w 

% 
4 5 6 - 

pw 0,2 0,3 0,3 - 
 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa grubego o wymiarze < D/2mm 
Odchylenie od recepty w 

% 
4 5 6 - 

pw 0,2 0,3 0,3 - 
 
Współczynnik „pw” do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa grubego o wymiarze < Dmm 
Odchylenie od recepty w 

% 
4 5 6 - 

pw 0,2 0,3 0,3 - 

5.6.  Odcinek próbny 

 Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego 

5.7.  Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między war-
stwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed 
ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 8. 
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Tablica 8. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 
 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 
Podbudowa z betonu asfalto-
wego 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 

poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
 
 Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do le-
piszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia i przedstawić je na żądanie 
zamawiającego. 

Wymagania dla wytrzymałości na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi nawierzchni 
powinny wynosić: 
       - dla połączeń warstwa ścieralna/wiążąca   ≥ 1,0MPa 
       - dla połączeń warstwa wiążąca/podbudowa asfaltowa  ≥ 0,7MPa 
       - dla połączeń podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa  (układana w dwóch warstwach)  ≥ 0,7MPa 

5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisa-
mi w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 
13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas deszczu i silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 
Warstwa podbudowy 0 + 5 

  
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 10. 
 

Tablica 10. Właściwości warstwy AC  
  
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana gru-
bość warstwy tech-
nologicznej [cm] 

Wskaźnik zagęszcze-
nia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC22P,  KR3  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98,0 4,0 ÷8,0 
  
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ au-
tomatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana w 2 miejscach na wykonywanym odcinku, 
w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

146

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscy-
lacji lub walce ogumione.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

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

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno-
ści, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

−   ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akcep-
tacji. 

Wykonawca powinien prowadzić bieżącą kontrolę wszystkich materiałów wsadowych użytych do produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić sprawozdania z badań do akceptacji Przedstawicielowi Za-
mawiającego/ Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.  Badania w czasie robót 

6.3.1.  Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
–          badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
–          badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
6.3.2.  Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdze-
nia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) speł-
niają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w sto-
sunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zde-
cydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przepro-
wadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
–          badanie materiałów wsadowych, 
–          badania składu mieszanki mineralno-asfaltowej, 
–          badania właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej, 
–          badania właściwości wykonanie warstwy, 
–          badania wydatku skropienia, 
–          badania połączeń międzywarstwowych, 
–          pomiar temperatury powietrza, 
–          pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
–          ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
–          wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
–          pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
–          pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
–          pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
–          ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
–          ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3.   Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
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itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone 
w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wyko-
nawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Rodzaj badań kontrolnych   
 

Lp Rodzaj badań Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Przygotowanie do ułożenia warstwy 
1.1 Pomiar temperatury powietrza i prędkości wiatru 
1.2 Badanie wydatku skropienia 

Wg potrzeb na polecenie Inspek-
tora Nadzoru 

 Mieszanka mineralno asfaltowa  
2.1 Uziarnienie 
2.2 Zawartość lepiszcza 
2.3 Gęstośc i zawartość wolnych przestrzeni w próbce Mars-

halla 
2.4 Wilgotność lepiszcza 
2.5 Właściwości kruszyw 
2.6 Właściwości wypełniacza 
2.7 Właściwości pyłów z odpylania (w przypadku stosowania) 
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej 
2.9 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania na-

wierzchni (wg PN-EN 12697-13[36] oraz pomiar po-
wierzchniowy z wykorzystaniem kamery termowizyjnej) 

2.10 Odporność na działanie wody 

Wg potrzeb na polecenie Inspek-
tora Nadzoru 

3 Warstwa asfaltowa 
3.1 Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy 
3.2 Ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicz-

nych 
3.3 Wskaźnik zagęszczenia 
3.4 Grubość warstwy 
3.5 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 
3.6 Połączenia międzywarstwowe 
3.7 Odporność na deformacje trwałe 
3.8 Spadki poprzeczne 
3.9 Równość podłużna 
3.10 Równość poprzeczna 
3.11 Szerokość warstwy i rzędne wysokosciowe 

Wg potrzeb na polecenie Inspek-
tora Nadzoru 

 
6.3.4.   Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniane-
go odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrol-
nych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wy-
znaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5.   Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wąt-
pliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 



D-04.00.00. Podbudowy 
_____________________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

148

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne akredytowane laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.  

6.4.  Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1.   Uwagi ogólne 
 Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopusz-
cza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2.   Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projek-
tu o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z regu-
ły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Od-
cinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Każdy pojedynczy pomiar grubości wykonanej warstwy nie może się różnić od grubości projekto-
wanej o więcej niż ±10%, jednakże grubość pakietu warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumenta-
cją projektową z tolerancją ±1,0cm. 
 
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  
 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 
Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 

niż 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

  

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie może wykroczyć poza wartości do-
puszczalne podane w tablicy 14. W przypadku zaniżonej wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym dopuszcza się wykonanie badania odporności na deformacje trwałe jako badania rozstrzyga-
jącego. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna 

Rzędne wysokościowe 
Przy wykonywaniu nowych i przebudowie dróg powinny być badane rzędne wysokościowe podłoża, 

podbudowy i powierzchni nawierzchni. Na drogach klasy GP i drogach niższych klas sprawdza się rzędne 
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osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Wartości dopuszczal-
nych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowych określa tabela: 
 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej   Dopuszczalne odchylenie  
Podłoże   -2 cm, +0 cm  

 
  Wymaga się, aby 95% zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 

Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 
4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna – prześwit nie 
większy niż 13 mm.   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy należy stosować metodę z wykorzystaniem ła-
ty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana rów-
ność poprzeczna – prześwit nie większy niż 18 mm. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 4 razy na wykonywanym odcinku, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
            Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 20 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej 
o ± 5 cm. 
        Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, defor-
macji, plam i wykruszeń. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
(ACP). 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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−      oznakowanie robót, 
−      oczyszczenie i skropienie podłoża, 
−     zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
−     opracowanie recepty laboratoryjnej, 
−     wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
−  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
−  ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek 
−      posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
−      rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
−      obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−  naprawa nawierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań przez Wykonawcę i Zamawiającego 
−      odwiezienie sprzętu. 
 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
−      roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
−      prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tym-

czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
 
10.2.  Normy 
 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniej-
szej ST) 
 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla 

i alkaliów w cemencie 
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowe-

go – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej za-

wartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub ła-
mania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

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

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu po-
wietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznacza-
nia odporności na rozdrabnianie 
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13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gę-
stości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Ozna-
czanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Ozna-
czanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Ozna-
czanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Ozna-
czanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ozna-
czanie polerowalności kamienia 

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

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

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfal-

towych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfal-

towych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Me-

toda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszy-
wem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfalto-
wych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
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lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowa-

nych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 

przez odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineral-
nym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów mo-

dyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie mo-

dyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych me-

todą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfal-

tów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfal-

towych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar me-

todą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelan-

da 

10.3. Wymagania techniczne  

64.      WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
           na drogach krajowych   
65.      WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych   

  

10.4. Inne dokumenty 

67.      Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun- 
           ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 
          430) 
68.      Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 

     31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
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D-05.00.00.  NAWIERZCHNIE 
 
D-05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA WIĄŻĄCA  
 
 
1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy realiza-
cji robót związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mi-
neralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakła-
dową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2/2014. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy wiążącej z AC16W 50/70 o grubości warstwy  
5 cm. Konstrukcja na ruch KR3. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 
11 lub 6. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nie-
ciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mie-
szany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeł-
niacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdy-
spergowanego asfaltu. 
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1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informa-

cje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP - miejsce obsługi podróżnych.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. Należy 
dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, 
po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę. 

2.2.  Materiały do wykonania mieszanki na warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować 
materiały podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Materiał Wymagania wg 

1 Kruszywo grube tablica 2 

2 Kruszywo łamane drobne tablica 3 

3 Wypełniacz tablica 4  

4 Asfalt tablica 5, 5a 

5 Środek adhezyjny pkt. 2.3. 
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Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego o wymiarach ziaren: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm do 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu 
Właściwości kruszywa 

KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż:  GC85/20 

Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie 
G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

Zawartość pyłu według  PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 
933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI25  
lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria 
nie niższa niż: 

  
C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdział 5; 
kategoria co najmniej: 

  
LA30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na kruszywie 
o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według 
PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z  żużla 
wielko-piecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według  PN-EN 
1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:  

V3,5 
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Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowe-
go 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu  Właściwości kruszywa 

  KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według 
kategorii: 

GTC20  

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa  według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria 
nie niższa niż: 

  
Ecs 30  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 
 

Wymagania w zależności od kategorii 
ruchu 

 Właściwości wypełniacza 

KR3  

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według 
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana 
kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, 
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

K a Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 
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Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z p. 5 
PN-EN 13043. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria 
zwartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70.  
 

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltów drogowych  

Lp. Właściwości 
Metoda 

Rodzaj asfal-
tu 

  badania 50/70 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426  50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427  46-54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592  230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie 

mniej niż 
% m/m PN-EN 12592  

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1  
0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426  50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej 

niż 
°C PN-EN 1427  

48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1  2,2 
9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie wię-

cej niż 
°C PN-EN 1427  

9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593  -8 
 
2.3.  Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające 
adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo – le-
piszcze. Ocenę przyczepności należy określić na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-
11, metoda A, Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% po 6 godzinach ba-
dania. 

Przy wyborze środka adhezyjnego należy zwracać uwagę na jego termostabilność, szczególnie jeśli będzie do-
zowany bezpośrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dłuższy czas w temperaturze powyżej 
100oC. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem środków adhezyjnych nie mogą 
być wyższe od zalecanych przez producenta. Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają apro-
batę techniczną (świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta. 
Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa należy każdorazowo przedstawić dla konkretnej złożonej do ak-
ceptacji recepty. 
 
2.4.  Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń 

Do uszczelniania połączeń technologicznych tj. złączy poprzecznych z tego samego materiału wy-
konywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów, należy stosować 
taśmy kauczukowo-asfaltowe o następujących parametrach: 
a) samoprzylepne w postaci wstęgi uformowane z asfaltu modyfikowanego polimerami 
b) o przekroju prostokątnym i szerokości od 20 do 70 mm dostosowane do grubości układanej warstwy 
c) grubości minimum 8 mm 
d) zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym 
e) dobra przyczepność do pionowo przeciętej powierzchni warstwy 
f) penetracja stożkiem w temp. +25ºC od 20 do 60 [0,1mm] 
g) temperatura mięknienia wg PiK ≥90ºC 
h) zdolność powrotu do stanu pierwotnego ≥50ºC 
i)wydłużenie taśmy w szczelinie temp. -10ºC  ≥ 10% 
j) odporność na starzenie się 
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Składowanie taśm kauczukowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w wa-
runkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do złączy podłużnych lub połączenia warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lun ją ogra-
niczającymi, można stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji lub taśmy kauczukowo-asfaltowe. 
Do uszczelnienia krawędzi zewnętrznych warstwy należy stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej. 
  
2.5.  Materiały do skropienia podłoża  

Do skropienia podłoża wykonanego z betonu asfaltowego pod warstwę ścieralną należy stosować emulsję 
asfaltową kationową modyfikowaną polimerami wg PN-EN 13808 z załącznikiem Krajowym NA  

 
Tablica 6. Wymagania dla emulsji  

C 60 BP3 ZM  
Wymagania techniczne 

Metoda badań wg nor-
my 

Jednostka 
klasa 

zakres 
wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 
3 

lub 
4 

50 do 10 
lub 

70 do 130 
Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62a) 

Czas wypływu dla  φ 2mm w 40oC PN-EN 12846 s 1 TBRb) 

Pozostałość na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 
Trwałość po 7 dniach magazyno-
wania 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 
PN-EN 13614 1 TBR 

Adhezjac) 

WT-3 załącznik 2 

% po-
krycia 

po-
wierzch-

ni 

2 ≥75 

pH emulsji PN-EN 12850  - ≥3,5d) 

Penetracja w 25oC PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤100 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 OC 4 ≥43 
Nawrót sprężysty w 25oC PN-EN 13398 % 4 ≥50 
  

Orientacyjne zużycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia warstw 
konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilości asfaltu wynosiły odpowied-
nio: 

− na nawierzchni asfaltowej - połączenie nowych warstw (podbudowa, wiążąca): 0,3÷0,5 kg/m2, 

− na nawierzchni asfaltowej – połączenie warstw (wiążąca, ścieralna): 0,1÷0,3kg/m2 

− na warstwie z podłoża nieulepszonego: 0,5 ÷0,7 kg/m2, 

Dokładne zużycie emulsji do złączenia warstw bitumicznych powinno zostać ustalone laboratoryjnie na pod-
stawie badania w aparacie Leutnera, a prawidłowe dozowanie sprawdzone na odcinku próbnym, w zależno-
ści od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Ilość lepiszcza powinna być 
dobrana w taki sposób, aby zapewniała całkowite pokrycie emulsją skrapianej powierzchni a jednocześnie 
nie powodowała spływu emulsji po nawierzchni. Ustaloną laboratoryjnie ilość lepiszcza akceptuje Inżynier. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia oraz udokumentowane w formie pa-
pierowej i załączone do dokumentów odbiorowych. Forma dokumentacji z powyższych badań powinna być 
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. 

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie 
i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
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2.6.  Wymagania dla mieszanki  

2.6.1.   Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 

Przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje receptę dla mie-
szanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ją Inżynierowi do akceptacji.  

Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w ni-

niejszej ST. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu, w zależności od kategorii ruchu podano w poniższej 
tablicy: 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego  wg WT-2/2014 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC 16 W 

KR3 
Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 

11,2 70 90 
8 55 80 
2 25 50 

0,125 4 12 
0,063 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin4,6 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineral-
nej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyzna-
czenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współ-

czynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

 
Wymagania na etapie projektowania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiążącej i wy-
równawczej z betonu asfaltowego zostały zawarte poniższej tablicy: 
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Tablica 7a.  Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej, KR3 

Wymiar mieszanki 
Właściwość 

Warunki zagęszcza-
nia 

wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 × 75 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na defor-
macje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

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

WTSAIR0,15 
PRDAIR7,0 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 × 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C  
z jednym cyklem zamrażania b), bada-
nie w 25°C 

ITSR80 

a) Grubość płyty: AC16 60 mm,  
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano  
w załączniku 1 

 
2.6.2.  Wymagania dla warstwy wiążącej wykonanej z AC16W  

Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  powinna spełniać wymagania podane w tablicy: 

 Tablica 8. Wymagania wobec wykonanej warstwy wiążącej  z AC  

 
Typ i wymiar mie-

szanki 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

Odporność na deformacje trwałe wg PN-
EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
60°C, 10 000 cykli C.1.20, wałowanie, P98- 
P100,  

AC16W,  KR3 ≥ 98,0 4,0 ÷ 7,0                                  WTSAIR0,15 
PRDAIR 7,0 

  

2.6.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę zatwierdzoną przez 
Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe do-
zowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej po-
winny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem. 

Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. System dozowania 
środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych 
środków. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzy-
skała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej 
niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki powinna wynosić: 

- z asfaltem 50/70 140÷180oC 

Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu. 
Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania. 
Podana temperatura nie dotyczy mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkami lub technologiami obniżają-
cymi temperaturę mieszanki. 
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2.6.4.  Badanie typu 

W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa spełnia wymagania podane w tablicy 9, należy dla 
każdego składu mieszanki przeprowadzić badania typu zgodnie z WT-2/2010. Sprawozdanie z badania typu 
powinno stanowić część deklaracji producenta; powinno zawierać wymagane informacje podane poniżej 
oraz powinno być przedstawiane razem z odpowiednimi świadectwami badań. 

Sprawozdanie powinno zawierać: 

a) informacje ogólne: 
• nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej 
• datę wydania 
• nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno-asfaltową 
• określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność 
• zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania poszczególnych właściwości 

b)    informacje o składnikach : 
• każdy wymiar kruszywa źródło i rodzaj 
• lepiszcze   źródło, typ i rodzaj 
• wypełniacz   źródło i rodzaj 
• dodatki   źródło i rodzaj 
• wszystkie składniki  wyniki badań zgodnie z zestawieniem: 

 
Tablica 9.   Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Składnik Właściwość Metoda badania Liczba badań 

Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcję Kruszywo 
(PN-EN 13043) 

Gęstość PN-EN 1097-6 1 na frakcję 

Penetracja lub tempera-
tura mięknienia 

PN-EN 1426 lub 
PN-EN 1427 

1 Lepiszcze 
(PN-EN 12591, PN-EN 
13924,  
PN-EN 14023) Nawrót sprężysty b) PN-EN 13398 1 

Uziarnienie PN-EN 933-10 1 Wypełniacz 
(PN-EN 13043) 

Gęstość PN-EN 1097-7 1 

Dodatki Typ   

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1 

Zawartość lepiszcza PN-EN 12697-1 1 

Penetracja odzyskane-
go lepiszcza 

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

1 

Temperatura mięknie-
nia odzyskanego le-
piszcza 

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

1 

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

Gęstość PN-EN 12697-5 1 

a)  sprawdzane właściwości powinny być odpowiednie do procentowego dodatku; przy ma-
łym procentowym dodatku stosuje się minimum wymagań 
b)  dotyczy jedynie lepiszczy według  PN-EN 14023 
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c)    informacje o mieszance mineralno-asfaltowej: 
• skład mieszanki podany jako wejściowy skład (w przypadku walidacji w laboratorium) lub skład wyj-

ściowy ( w przypadku walidacji produkcji) 
• wyniki badań zgodnie z podanym zestawieniem:  

Tablica 10.   Rodzaj i liczba badań mieszanek mineralno-asfaltowych 

Właściwość Metoda badania AC 

Zawartość lepiszcza (obowiązkowa) 
PN-EN 12697-1 
PN-EN 12697-39 

1 

Uziarnienie (obowiązkowa) PN-EN 12697-2 1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB 
i VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzeni Vmax ≤ 7% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg  PN-EN 
12697-6, metoda B, w stanie nasyco-
nym powierzchniowo suchym. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, 
w wodzie 

1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB 
i VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzeni 7% < Vmax < 10% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 
12697-6, metoda C, w stanie uszczel-
nienia powierzchniowego. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, 
w wodzie 

1 

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB 
i VMA przy wymaganej zawartości wolnych 
przestrzeni Vmax ≥ 10% (obowiązkowa) 

PN-EN 12697-8 
Gęstość objętościowa wg PN-EN 
12697-6, metoda D, na podstawie wy-
miarów geometrycznych. 
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, 
w wodzie 

1 

Odporność na działanie wody  
(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-12 
1 

Spływność lepiszcza  
(powiązana funkcjonalnie) 

PN-EN 12697-18 
- 

Odporność na deformacje trwałe (powiązana 
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego 
zaprojektowanego do maksymalnego obciąże-
nia osi poniżej 130 kN 

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda 
B w powietrzu, przy wymaganej tempe-
raturze 

1 

Deformacja trwała (powiązana funkcjonalnie), 
dotyczy wymaganej wartości maksymalnego 
zagłębienia trzpienia większej niż 2,5 mm 

PN-EN 12697-20 drobne kruszywo 
D ≤ 11,2 mm - 

Sztywność (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1 
Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni 
zaprojektowanych wg kryterium opartym na 
czteropunktowym zginaniu 

PN-EN 12697-24,  
Załącznik D 1 

 
2.6.5.  Próba technologiczna i odcinek próbny 

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym zastosowaniem, 
zostać sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby technologicznej. Próba technologiczna 
ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą laboratoryjną. 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
a) określenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
b) sprawdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 
c) określenia wymaganej ilość emulsji do skropienia podłoża, 
d) zbadania parametrów mieszanki, zwłaszcza zawartości wolnych przestrzeni, 
e) określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy, 
f) wykonania złączy poprzecznych i podłużnych, 
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g) zbadania zawartości asfaltu, uziarnienie 
h) określenia odporności na działanie wody i mrozu (ITSR), 
i) zbadania grubości warstwy 
j) określenia wskaźnika zagęszczenia oraz wolnych przestrzeni w warstwie, 
k) określenia odporności na deformacje trwałe (okleinowanie), 
l) zbadania połączeń międzywarstwowych. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany  w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Długość odcinka 
próbnego nie mniej niż 100m. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie zamierza stosować 
do wykonania warstwy z betonu asfaltowego. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników z odcinka 
próbnego  
i ustalonej technologii zagęszczania. 

2.6.6.  Zakładowa kontrola produkcji  

Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21. 

W ramach ZKP należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności produkcji metodą pojedynczych wyników, 
zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21. 

Wykonawca ma obowiązek informować Nadzór o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodności) osiąga-
nym przez WMA w danym tygodniu. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego po-
winny być zawarte w granicach podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z do-
kumentacją projektową 

Przechodzi przez sito 
Pojedyncze próbki 

Odchylenia od założonego składu, % 
Mieszanki gruboziarniste 

Dozwolone odchylenie średnie 
od wartości założonej 

Mieszanki gruboziarniste 

D ±5 ±5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±3 ±3 

2 mm ±3 ±3 
Sito charakterystyczne kruszywa 
drobnego 

±3 ±3 

0,063 mm ±2 ±2 
Zawartość rozpuszczalnego le-
piszcza 

±0,3 ±0,3 

 

Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenia średnie od wymaganej wartości dla parametrów 
podanych w tablicy 11. Dla wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego  
z tych parametrów powinna być zachowywana dla ostatnich 32 analiz. 

Jeżeli te średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości podane w tablicy 11 to wyrób jest niezgodny 
i należy podjąć stosowne działania korygujące. 

2.6.7.  Deklaracja zgodności 

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklarację zgodności. 
Deklaracja powinna zawierać: 

� nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 
� opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 
� warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz obowiązujących norm, 
� szczególne warunki stosowania, 
� numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 
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� nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 
Wykonawca ma obowiązek informować Nadzór o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodności) osiąga-
nym przez WMA w danym tygodniu. 

2.7.  Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki be-
tonu asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności, potwierdza-
jącą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
11 sierpnia 2004, wydaną przez dostawcę. 

Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych do wykonania 
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). 
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydat-
ność do przewidywanego celu. 

2.8.  Składowanie materiałów 

2.8.1.  Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  

2.8.2.  Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.8.3.  Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie ste-
rowane urządzenia grzewcze  - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się  ogrzewania asfaltu 
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny 
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5oC oraz posiadać układ cyrkula-
cji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C  
(asfalt 50/70).  

2.8.4.  Składowanie emulsji 

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie 
i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.  

3.     SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być produkowana w wytwórni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym 
lub ciągłym, sterowanej komputerem, wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o po-
jemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej. Wydajność otaczarni powinna być dostosowana 
do wielkości robót. Na WMA musi być wdrożony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Odchyłki masy dozowanych 
składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2 %. 

Wytwórnia Mas Asfaltowych powinna być odebrana przez Inżyniera. 
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3.3.  Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej 
układarki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zagęszczanego, lub zespołem układarek pracu-
jących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych 
na gorąco posiadającej następujące urządzenia: 
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością, 
- płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 
- urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 
 
3.4.  Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Należy stosować, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gładkie 
średnie i ciężkie, ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach.  

Wykonawca zaproponuje ilość i rodzaj sprzętu zagęszczającego, a jego skuteczność zostanie potwierdzona 
na odcinku próbnym. Każda zmiana ilości bądź rodzaju sprzętu zagęszczającego wymaga odcinka próbnego. 

3.5.  Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słu-
żyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka 
powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wypo-
sażonych w urządzenia odpylające. 

Sprzęt pomocniczy: 
- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 
 
3.6.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do 
ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwala-
jące na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie sta-
łej temperatury lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości założonej.  
W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego 
skropienia. 

4.      TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Transport materiałów 

 Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych  
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
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Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach  
i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodo-
wały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opako-
wań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w za-
leżności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabez-
pieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Warunki atmosferyczne 

Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest 
nie niższa niż +5oC dla wykonywanej warstwy grubości >8cm i +10oC dla wykonywanej warstwy grubości 
≤8cm. Za zgodą Inżyniera warstwę wiążącą można wykonywać przy minimalnej temperaturze otoczenia w 
czasie robót 0oC. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach 
równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się 
układania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 
m/s). 

5.3.  Przygotowanie podłoża 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być oczyszczone. Na podłożu nie może być śniegu lub 
lodu. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty filtr wodny. 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą nie powinny przekraczać wartości podanych w ta-
blicy 12. 

Tablica 12.   Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe - z wyłączeniem warstwy wyrów-
nawczej (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) 

 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę, [mm] Klasa drogi Element nawierzchni 

wiążącą  

G Pasy  ruchu    10  

  
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Skropienie pod wykonywaną warstwę wiążącą z AC należy wykonać z wyprzedzeniem w czasie na odparo-
wanie wody. W przypadku stosowania rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą dopuszcza się skropie-
nie emulsją asfaltową bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfalto-
wego. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być 
równa 0,3÷0,5 kg/m2. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie-
zbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
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Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej mie-
szanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub pokryte taśmą asfaltową  
Przed przystąpieniem do układania warstwy wiążącej i wyrównawczej z AC, dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami krawędzi warstw niżej leżących, pobocza ziemne powinny być wykonane (z należytym za-
gęszczeniem) do poziomu poprzedniej warstwy.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia i przedstawić je na żądanie zamawia-
jącego. 

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót. Podczas 
transportu  
i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z przyjętą technologią. Mieszanka 
mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym stero-
waniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Układarka powinna 
poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód  
z gorącą mieszanką). W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w pkt. 
2.6.3.  
Początek zagęszczania powinien nastąpić przy temperaturze nie niższej niż 150°C 
Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym na odcinku 
próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię. Zagęszczanie po-
winno być zakończone przy temperaturze mieszanki co najmniej 100°C, jednak nie niższej niż 50°C ponad 
temperaturę mięknienia użytego asfaltu. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wyniki badań zagęszcze-
nia wykonanej warstwy, zawartości wolnej przestrzeni i odporności na deformacje trwałe powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w zależności od obciążenia ruchem. 
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych i poprzecznych, mieszanka po-
winna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy muszą być ze sobą zrównane, co można uzyskać stosując 
jedną z wymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy poprzecznych należy stosować jedynie metodą 
opisaną w pkt. 2: 
1. przy zastosowaniu dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej odległości, aby możliwe 
było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie – metoda 
wykonania złącza gorące na gorące 
2. przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości warstwy do uzyskania pio-
nowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. Następnie przed ułożeniem sąsiedniego pasa robocze-
go, pionowe krawędzie złącza pokrywa się samoprzylepną taśmą asfaltową z polimerem o minimalnej gru-
bości 8mm lub w wyjątkowych wypadkach tiksotropową masą asfaltową. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie 
będzie układany w tym samym czasie, odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą 
drewnianą. 
Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zagęszczeniu 
warstwy. Wszystkie złącza powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej: 
-20cm względem złączy podłużnych do nich równoległych, 
- 200cm względem złączy poprzecznych do nich równoległych, występujących w niżej położonej warstwie. 
Układ złączy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem nadzoru. 

5.5.  Wykonanie bocznych krawędzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni 

Krawędzie warstw asfaltowych, nieograniczonych krawężnikiem, ściekiem, itp., należy wykonać w formie 
skarp o nachyleniu nie większym niż 2:1. Należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, takie jak 
np. formująca prowadnica skośnych krawędzi układarki oraz krawędziowe wałki dociskowe zamontowane 
na walcu dopasowane do grubości wbudowywanej warstwy. 

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości ok. 4kg/m2. Nano-
szenie lepiszcza musi być dokonane odpowiednio wcześnie, gdy krawędzie nie są zabrudzone. Jeżeli wbu-
dowanie warstwy leżącej powyżej nie jest prowadzone bezpośrednio po wykonaniu warstwy wcześniejszej, 
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to należy również uwzględnić uszczelnienie powierzchni styku, przylegającej do krawędzi na szerokości co 
najmniej 10 cm dla każdej warstwy poprzez posmarowanie gorącym asfaltem w ilości ok. 1,5kg/m2. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Badania w czasie robót 

Badania dzielą się na: 

− badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru) 
− badania kontrolne (w ramach Nadzoru Zleceniodawcy) 
− badania kontrolne dodatkowe (w ramach Nadzoru Zleceniodawcy) 
− badania arbitrażowe. 

6.3.  Badania wykonawcy 

Badania wykonawcy są wykonywane przez wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej usługi (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymaga-
nia określone w kontrakcie. 

Wykonawca musi wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenie uchybień w stosunku do 
wymagań z kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. 

Badania wykonawcy dotyczące wykonywania nawierzchni: 

− temperatura powietrza, 
− badania materiałów składowych do mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, 
− badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
− wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− grubość wykonanych warstw, 
− spadki poprzeczne poszczególnych warstw asfaltowych, 
− równość poszczególnych warstw asfaltowych, 
− geometria poboczy, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 
− badanie właściwości warstwy z wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− badania wydatku skropienia, 
− badania połączeń międzywarstwowych. 
 
  Wymagania dla wytrzymałości na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi nawierzchni powin-
ny wynosić: 
      - dla połączeń warstwa ścieralna/wiążąca ≥ 1,0MPa 
      - dla połączeń warstwa wiążąca/podbudowa asfaltowa  ≥ 0,7MPa 
      - dla połączeń podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa  (układana w dwóch warstwach)   ≥ 0,7MPa 
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6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tablica 13 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mine-

ralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania  

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

 

Sposób przeprowadzania badań i wymagania opisane są w pkt 6.4. niniejszej ST. 

6.3.2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych i właściwości wykonanej war-
stwy.  

Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna  częstotliwość badań  

 
1 Szerokość warstwy co 10 m 
2 Równość podłużna warstwy w sposób ciągły planografem na każdym pasie 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 10 m na każdym pasie 
4 Spadki poprzeczne warstwy co 10 m 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa  

8 Złącza poprzeczne i podłużne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa  

12 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 
 
Sposób przeprowadzania badań i wymagania opisane są w pkt 2.6.2 oraz 6.4. niniejszej ST. 
 
6.4.  Badania kontrolne w ramach Nadzoru Zleceniodawcy 

6.4.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań 
materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyprodukowanej mieszanki 
mineralno-asfaltowej potwierdzające spełnienie wymagań niniejszej ST. Dla potwierdzenia cech materiałów 
i mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, itp.). 
Próbki powinny być pobierane w obecności Nadzoru, a ich wielkość powinna być wcześniej uzgodniona z 
Laboratorium Nadzoru ze strony Zleceniodawcy.  
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, to wykona następujące badania cech materiałów: 
a) kruszywa – uziarnienie, zawartość pyłów, zawartość zanieczyszczeń lekkich – 1 badanie na 1000t  każdej 
dostarczonej frakcji; 
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b)  wypełniacz – uziarnienie, zawartość wody, przyrost temperatury mięknienia; jakość pyłu dla wypełniacza 
innego niż wapienny – 1 badanie na 200 t dostarczonego wypełniacza 
c)  lepiszcze – temperatura mięknienia i penetracja – 1 badanie dla każdej dostawy w ilości 150 t. 
Dla badań wykonywanych przez Inżyniera należy pobrać i przygotować średnie próbki materiałów: 

a) kruszywa – wielkości pobranych próbek średnich zależą od uziarnienia i nie powinny być mniejsze 
niż: 

I. wypełniacz: 2 kg 
II.  kruszywa o uziarnieniu do 8mm: 5 kg 

III.  kruszywa o uziarnieniu powyżej 8mm: 15 kg 
b) lepiszcza – próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 2 kg;  
c) materiały do uszczelnienia połączeń (lepiszcze lub materiały termoplastyczne) – próbki średnie skła-

dające się z 3 próbek częściowych po 6 kg. 
 

6.4.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej war-
stwy 

Tablica 15. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 
betonu asfaltowego 

Lp Rodzaj badań Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Przygotowanie do ułożenia warstwy 
1.1 Pomiar temperatury powietrza i prędkości wiatru 
1.2 Badanie wydatku skropienia 

Wg potrzeb na polecenie Inspek-
tora Nadzoru 

2 Mieszanka mineralno asfaltowa  
2.1 Uziarnienie 
2.2 Zawartość lepiszcza 
2.3 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla 
2.4 Wilgotność lepiszcza 
2.5 Właściwości kruszyw 
2.6 Właściwości wypełniacza 
2.7 Właściwości pyłów z odpylania (w przypadku stosowania) 
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej 
2.9 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13[36] oraz pomiar powierzchniowey z wy-
korzystaniem kamery termowizyjnej) 

2.10 Odporność na działanie wody 

Wg potrzeb na polecenie Inspek-
tora Nadzoru 

3 Warstwa asfaltowa 
3.1 Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy 
3.2 Ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 
3.3 Wskaźnik zagęszczenia 
3.4 Grubość warstwy 
3.5 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 
3.6 Połączenia międzywarstwowe 
3.7 Odporność na deformacje trwałe 
3.8 Spadki poprzeczne 
3.9 Równość podłużna 
3.10 Równość poprzeczna 
3.11 Szerokość warstwy i rzędne wysokosciowe 

Wg potrzeb na polecenie Inspek-
tora Nadzoru 

 

6.4.2.1. Pomiar temperatury składników mieszanki 

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę skład-
ników mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w 
otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 

 



D-05.00.00. Nawierzchnie 
________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

171

6.4.2.2. Pomiar temperatury mieszanki 

Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbu-
dowywania w nawierzchnię. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.  

6.4.2.3. Zawartość asfaltu 

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki z pobranej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej pobranej próbki nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicy 16, w zależności 
od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyni-
ków badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m 

Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm] 
Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia Nie do odbioru 
AC16W ≤±0,3 ±0,4 - ±0,5 ≥±0,6 

  

Za nieprawidłową zawartość asfaltu wprowadza się następujące potrącenia: 

P=A*pa*c j 

A- powierzchnia  

pa – współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 

cj – cena jednostkowa 

współczynnik pa do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 

Odchylenie od recepty % 0,4 0,5 

pa 0,08 0,14 

 

6.4.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineral-
nego. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanych z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych poniżej: 

Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063mm  [%(m/m)] 
Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 
AC16W ≤±1,5 ±1,6 - ± 3,0 

 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC16W ≤±2 ±3 - ± 4 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 2,0mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC16W ≤±3 ±4 - ± 6 
 
Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < D/2 mm  [%(m/m)] 

Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 
Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

AC16W ≤±3 ±4 - ± 6 
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Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < D mm  [%(m/m)] 
Odchyłki od wartości projektowanej Rodzaj mieszanki 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 
AC16W ≤±3 ±4 - ± 6 

  

Potrącenia za niewłaściwą zawartość kruszyw: 

P=A*pż(w)*c j*r 

A – powierzchnia 

pż – współczynnik do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren większych od 2mm 

pw – współczynnik do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 2mm 

cj – cena jednostkowa 

P – potrącenia 

r – udział procentowy ziaren w recepcie 

Współczynnik pw do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,063mm 

Odchylenie od recepty w % 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,4 2,5-3,0 

pw 0,13 0,15 0,17 0,2 

 Współczynnik pw do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość ziaren mniejszych od 0,125mm 

Odchylenie od recepty w % 3 4 - 

pw 0,2 0,2 -  

Współczynnik pw do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0mm 

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 

pw 0,2 0,3 0,3 

Współczynnik pż do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa grubego o wymiarze D/2 < 2,0mm 

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 

pw 0,2 0,3 0,3 

Współczynnik pż do obliczenia potrąceń za niewłaściwą ilość kruszywa grubego o wymiarze D < 2,0mm 

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 

pw 0,2 0,3 0,3 

 

6.4.2.5. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartość 
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 8.  

6.4.2.6. Pomiar grubości warstwy 

Grubości wykonanej warstwy należy mierzyć zgodnie z normą PN-EN 12697-36  Grubość wykonanej war-
stwy należy określać na podstawie wyciętych próbek. Każdy pojedynczy pomiar grubości wykonanej war-
stwy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%, jednakże grubość pakietu warstw 
asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±1,0cm. 

6.4.2.7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Do obliczenia wartości wskaźnika zagęszczenia w warstwie należy przedstawić gęstość uzyskaną z pobranej 
masy w danym miejscu (badanie nie zostanie wykonane jeżeli wcześniej nie będzie wykonane badanie gę-
stości z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w miejscu późniejszego odwiertu) 

Wynik powinien być zgodny z tablicą 8. 
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Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 
porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla formowa-
nych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Oznaczenie gęstości objętościowej należy wyko-
nywać metodą hydrostatyczną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8 w zależ-
ności od kategorii ruchu na drodze. 

Dopuszcza się badania mieszanek wbudowanych (zagęszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-
równoważne do cięcia próbek). Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera w miejscach wąt-
pliwych przez niego wskazanych. 

6.4.2.8. Wolna przestrzeń w warstwie 

Do obliczenia zawartości wolnych przestrzeni w warstwie należy przedstawić gęstość uzyskaną z pobranej 
masy w danym miejscu (badanie nie zostanie wykonane jeżeli wcześniej nie będzie wykonane badanie gę-
stości z mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w miejscu późniejszego odwiertu) 

Wynik powinien być zgodny z tablicą 8. 

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mm-a 
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. Wyniki powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w tablicy 8 w zależności od kategorii ruchu na drodze.  
W przypadku zaniżonej wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się wy-
konanie badania odporności na deformacje trwałe jako badania rozstrzygającego. 
 
6.4.2.9. Odporność na deformacje trwałe 

Odporność na deformacje trwałe wykonanej warstwy wiążącej należy sprawdzać na próbkach wyciętych z 
zagęszczonej warstwy. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 12697-22, metoda B w po-
wietrzu, 60oC, 10000 cykli. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.  

6.4.3. Badania cech geometrycznych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 24. 

Tablica 24. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy wiążącej z betonu asfaltowego             

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy co 20 m 

2. Równość podłużna każdy pas ruchu w sposób ciągły plano-
grafem 

3. Równość poprzeczna Co 20 m 

4. Spadki poprzeczne Co 20 m 

5. Rzędne wysokościowe Co 20 m 

6. Złącza podłużne i po-
przeczne 

każde złącze 

7. Wygląd zewnętrzny cała powierzchnia wykonanego odcinka 

 

6.4.3.1. Szerokość warstwy 

Sprawdzenie szerokości warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwle-
głych bocznych krawędzi.   
Szerokość wykonanej warstwy nieograniczonej krawężnikiem nie może różnić się od szerokości projekto-
wanej o więcej niż ± 5cm. 
 
6.4.3.2. Równość podłużna i poprzeczna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 
4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
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długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna – prześwit nie 
większy niż 10 mm.   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, 
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna  - prześwit nie większy niż 12 mm. 

 
6.4.3.3. Spadki poprzeczne 

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. 
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z toleran-
cją ±0,5%. 

6.4.3.4. Rzędne wysokościowe warstwy 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru  
z dokumentacja projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projekto-
wanymi nie powinny przekraczać: - 1 cm, +0 cm . 

6.4.3.5. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy należy sprawdzać poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd war-
stwy wiążącej i wyrównawczej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

6.5.  Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że któryś z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego od-
cinka budowy, Nadzór ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca 
ma prawo do przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych przy rozważnym pominięciu elementów 
mało istotnych. 
Zleceniodawca i Nadzór decydują o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu ewentualnych odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrol-
nych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu radiome-
trycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20 % ocenianego odcinka 
budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych  i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
 
6.6.  Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
O wykonaniu badań arbitrażowych decyduje Nadzór.   
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni, wskaźnika 
zagęszczenia lub koleinowania należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony zlecenio-
dawcy. 
Koszt badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca. 
Badania arbitrażowe wykonuje się na wniosek Inżyniera niezależne akredytowane laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (ACW) 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera jeżeli 
wszystkie badania i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Za niezgodne z wymaganiami parametry wykonanych robót będą stosowane potrącenia, zgodnie z aktualną 
Instrukcja wydaną przez GDDKiA  w Warszawie.   
 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania warstwy wiążącej uwzględnia: 

− składniki ceny jednostkowej określone w D-M-00.00.00, pkt. 9.1.; 
− prace pomiarowe  
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań laborato-

ryjnych, pomiarów i sprawdzeń, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na rozładunek; 
− zabezpieczenie, zasłonięcie i odsłonięcie krawężników, studzienek, kratek wpustów deszczowych, itp. 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− oczyszczenie i skropienie emulsją podłoża pod wykonanie warstwy wiążącej lub wyrównawczej, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− rozebranie odcinka zakończenia działki roboczej długości 3m na pełną grubość warstwy, 
− wykonanie spoin, połączeń i szczelin zgodnie z ST, 
− uformowanie i uszczelnienie krawędzi bocznych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST, 
− naprawa nawierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Za-

mawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót tym-

czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne (ST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu – Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu – Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów 

w cemencie 
PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe  

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

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Nomi-
nalne wymiary otworów sit badawczych 

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

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 

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

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości po-
wierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

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

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

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 odpor-
ności na rozdrabianie 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasy-
powej i jamistości 

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pu-
stych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawar-
tości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęsto-
ści ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęsto-
ści wypełniacza. Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie pole-
rowalności kamienia 

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

PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-
rycznych – Badanie w siarczanie magnezu 

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

PN-EN 1367-5 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosfe-
rycznych – Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełnia-

czy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli.  
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna. 
PN-EN 12272-1  Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład 

lepiszcza i kruszywa 

PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 

PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

PN-EN 13924  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 
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PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych poli-
merami 

PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa 

PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do destylacji frakcyjnej 

PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości 

PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

PN-EN 12697-10  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 10: Zagęszczalność 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-14  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 14: Zawartość wody 

PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 17: Ubytek ziaren 

PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-19  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 19: Przepuszczalność próbek 

PN-EN 12697-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 

PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfalto-
wych 

PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 24: Odporność na zmęczenie 

PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 26: Sztywność 

PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
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PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości 
wody i uziarnienia 

PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 

PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem 

PN-EN 12697-34  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 34: Badanie Marshalla 

PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

PN-EN 12697-39  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania 

PN-EN 12697-40  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność "in-situ" 

PN-EN 12697-41  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 41: Odporność na płyny przeciwgołoledziowe 

PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 

PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

PN-EN 14188-2  Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

PN-ISO 565 Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elek-
trochemicznie – Wymiary nominalne oczek 

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

10.3.  Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgod-
ności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. 
4. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych  
    WT-1 Kruszywa 2014 wydanie drugie poprawione 
5. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
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D-05.03.05a   NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA     
                        
1. WSTĘP  
 
1.1.     Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – przy przebudowie przepustu kamien-
nego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło 
miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
 
1.2.     Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfalto-
we 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Za-
kładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

Zaprojektowano warstwę ścieralną AC11S grubości 4 cm. Konstrukcja nawierzchni – dla kategorii ruchu 
KR3. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojaz-
dów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 
8 lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nie-
ciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mie-
szany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeł-
niacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdy-
spergowanego asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróżnych.  

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2.       Lepiszcza asfaltowe 
 
Należy stosować polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS Asfalt drogowy 

KR3  AC11S 50/70 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 
 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczysz-
czenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy-
mi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzew-
czy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj asfaltu 
Lp. Właściwości 

Metoda 
badania 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 
 

% m/m 
 

PN-EN 12592 [28] 
 

99 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 
 

% m/m 
 

PN-EN 12607-1[31] 
 

0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej 

niż 
°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1[30] 2,2 
9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie wię-

cej niż 
°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -8 
 
 
2.3.        Kruszywo  
 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44]  
i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powin-
ny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 – tablica 12,13,14,15 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być rów-
ne, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych  
w urządzenia do aeracji. 
 
2.4.        Środek adhezyjny 
 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego od-
powiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 
80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
 
2.5.      Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 

Do uszczelniania połączeń technologicznych tj. złączy poprzecznych z tego samego materiału wy-
konywanegow różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów, należy stosować 
taśmy kauczukowo-asfaltowe o następujących parametrach: 
a) samoprzylepne w postaci wstęgi uformowane z asfaltu modyfikowanego polimerami 
b) o przekroju prostokątnym i szerokości od 20 do 70 mm dostosowane do grubości układanej warstwy 
c) grubości minimum 8 mm 
d) zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym 
e) dobra przyczepność do pionowo przeciętej powierzchni warstwy 
f) penetracja stożkiem w temp. +25ºC od 20 do 60 [0,1mm] 
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g) temperatura mięknienia wg PiK ≥90ºC 
h) zdolność powrotu do stanu pierwotnego ≥50ºC 
i)wydłużenie taśmy w szczelinie temp. -10ºC  ≥ 10% 
j) odporność na starzenie się 
Składowanie taśm kauczukowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w wa-
runkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do złączy podłużnych lub połączenia warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lun ją ogra-
niczającymi, można stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji lub taśmy kauczukowo-asfaltowe. 
Do uszczelnienia krawędzi zewnętrznych warstwy należy stosować asfalt użyty do bieżącej produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej. 

 
2.6.      Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stoso-
wać kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem 
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiorni-
kach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczysz-
czonych materiałami mineralnymi.  
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.      Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzy-
stania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym stero-

waniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2.       Transport materiałów  
 

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych  
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanie-
czyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
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Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach  
i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodo-
wały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opako-
wań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w za-
leżności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabez-
pieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można stosować tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 
5.2.        Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej  AC11S. 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 9. 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla KR3 [65] 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC 11 S 

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 100 - 

11,2 90 100 
8 60 90 

5,6 48 75 
2 35 50 

0,125 8 20 
0,063 6 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,8  

 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.  
     Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości    
     lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:  

                                                            
d

650,2

ρ
α =  
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Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu  
  KR3[65] 

 
Właściwość 

Warunki zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na deforma-
cje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

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

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 9,0 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1, ubijanie, 2×35 uderzeń 
PN-EN 12697-12 [35], przechowy-
wanie w 40°C z jednym cyklem 
zamrażania, badanie w 25°C b) 

ITSR90 

a)  Grubość płyty:  AC11  40 mm. 
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
 
5.3.        Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozo-
wania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, po-
winno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz po-
miaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 
należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z ukła-
dem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla  asfaltu dro-
gowego 50/70.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mi-
neralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomier-
ne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoor-
dynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.4.     Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże (warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno 
być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
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Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12.   Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 

  (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierów-
ność podłoża pod war-
stwę ścieralną [mm] 

G Pasy ruchu  8 
 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżo-
nych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod-
łoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecz-
nych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy 
SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5.    Próba technologiczna 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecno- 
ści Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej 
 mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu au-
tomatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowa-
niu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mi-
neralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określo-
ną w PN-EN 12697-27 [39]. 
  
5.6.     Odcinek próbny 
 
Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 
 
5.7.  Połączenie międzywarstwowe 
  
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami 
i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między war-
stwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ście- 
ralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, 
tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
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– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mie-
szanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, 
które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu pu-
blicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami  
w punktach 5.4 i 5.7. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi  
w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas deszczu i silnego wiatru (V > 16 m/s)  
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana gru-
bość warstwy techno-

logicznej [cm] 

Wskaźnik za-
gęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,         KR3 3,0÷5,0 ≥ 98 3,0 ÷ 5,0 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ au-
tomatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 5 m, w co najmniej trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscy-
lacji lub walce ogumione.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno-
ści, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 
  

Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdze-
nia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) speł-
niają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością  
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w sto-
sunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zde-
cydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przepro-
wadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone 
w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wyko-
nawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 
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Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 
próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniane-
go odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrol-
nych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wy-
znaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wąt-
pliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wy-
konywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której nieko-
rzyść przemawia wynik badania. 
 
6.4.      Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineral-
no-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo do-
puszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego ma- 
teriału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu  
o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z regu-
ły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Od-
cinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego 
obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
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 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych ozna-
czeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa 
ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
     –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
≤ 10 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość  

z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne, określona w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wyso-
kość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. 
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 4 razy na wykonywanym odcinku, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projekto-
wej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane  
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym po-
ziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, defor-
macji, plam i wykruszeń. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC)  
o grubości określonej w projekcie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Za-

mawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tym-

czasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
 
1. D-M-00.00.00.  Wymagania ogólne 
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10.2.     Normy 
 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniej-
szej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla  
i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uprosz-

czonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu zia-

ren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto-

ści ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kru-
szyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości po-
wierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych czą-
stek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drob-
nych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

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

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

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

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników at-
mosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników at-
mosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowa-
nia 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pier-

ścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfalto-

wych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfalto-

wych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wy-

pełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
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30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpły-
wem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfalto-wych 
na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfalto-wych 
na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfi-

kowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfi-

kowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych meto-

dą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – 

Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfalto-

wych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych po-

limerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
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61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

 
10.3.       Wymagania techniczne 
 
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
       19 listopada 2010 r. 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 

102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.4.  Inne dokumenty 
 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 
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D-06.00.00.  ROBOTY   WYKO ŃCZENIOWE 
 
D - 06.01.01.   UMOCNIENIE  SKARP I  ROWÓW  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.       Przedmiot  ST 
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych,  
w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy 
 
1.2.  Zakres stosowania  ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym po-
wierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 
− humusowaniem i darniowaniem; 
− brukowaniem; 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób 
trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, 
pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczegól-
nymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod ką-
tem 450, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną  
i zasiewa trawą. 
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)  
i dogęszczeniem. 
1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowa-
dzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.7. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i za- 
okrąglonych krawędziach. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami poda-
nymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2.  Rodzaje materiałów 
  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowów objętymi niniejszą ST są: 
-  darnina, 
-  ziemia urodzajna, 
-  brukowiec,  
-  szpilki, paliki i pale 
-  kruszywo, 
-  cement, 
-  zaprawa cementowa. 
 
2.3.      Ziemia urodzajna (humus) 
 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)                12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 
 
2.4.      Darnina 
 
 Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy prze-
prowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w zależności od 
gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 
 Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
 Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do 
siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w wa-
runkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 
 
2.5.      Brukowiec 
 
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960. 
 
2.6.       Kruszywo 
 
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 
 
2.7.        Cement 
 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997. 
Składowanie cementu powinno być zgodne z ST M-13.01.00. p. 4.2 
 
2.8.       Zaprawa cementowa 
 
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymagania-
mi PN-B-14501:1990. 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.       Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
 
4.2.1.  Transport darniny 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypa-
niem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
 
4.2.2.    Transport brukowca 

Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
4.2.3.  Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami  i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.4.  Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami podanymi w ST M-13.01.00. p. 4.2 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.    Humusowanie 
 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa  
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
 Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występu-
jącego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonać 
rowki poziome lub pod kątem 300 do 450 o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożo- 
ną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
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5.3.       Darniowanie 
 
 Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie ko-
nieczności w październiku. 
 Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych 
przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 
 W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych 
przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakcepto-
wane przez Inżyniera. 

5.3.1. Darniowanie kożuchowe 

 Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty  
o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas 
darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy 
układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić 
odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, 
aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 
 Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty 
darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m2 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 
 
5.4.      Brukowanie 

5.4.1.   Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998. 

5.4.2. Podkład 

 Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości 10 cm. Podkład z grubszego kruszy-
wa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąga-
niem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 
 Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa można ułożyć warstwę pod-
sypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości 5 cm. 

5.4.3. Układanie brukowca 

 Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.4.2. Brukowiec układa się „pod 
sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Ukła-
danie brukowca należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawężników. W przypadku gdy do-
kumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu 
umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi 
warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. 
 W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłożonej na podkładzie  
z kruszywa, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania 
zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać 
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Kontrola jako ści humusowania  

 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST. 
  
6.3.  Kontrola jakości darniowania 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin 
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i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność  
oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
 Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny 
do siebie i do powierzchni gruntu. 
 
6.4.      Kontrola jakości brukowania 
 
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 
brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej 
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest: 
• m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, darniowanie, brukowanie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
  
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie, darniowanie, brukowanie obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• pielęgnację spoin, 
• uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 
3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
5.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 
6.   PN-R-65023:1999 Materiał  siewny. Nasiona roślin rolniczych 
7.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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10.2.    Inne materiały 
 
8.    Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D-06.03.01d      POBOCZE UTWARDZONE DESTRUKTEM Z FREZOWANIA              
                           NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z utwardzeniem pobocza destruktem asfaltowym w związku z przebudową przepustu kamiennego 
na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowo-
ści Różnowo, na przepust stalowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem pobocza utwardzonego destruktem asfaltowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia kon- 
strukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze - część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystar- 
czającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, 
rys. l i 2). 

1.4.3. Gruntowe pobocze - część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przezna- 
czona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza destruktem - proces technologiczny, polegający na zagęszczeniu destruktu z fre- 
zowania nawierzchni bitumicznych. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l .4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne punkt 2. 
Materiałem stosowanym do wykonania poboczy (tymczasowej nawierzchni objazdowej) z destruktu jest 
destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej pozyskany staraniem Wykonawcy. Należy 
stosować destrukt o uziarnieniu nie większym niż 31,5 mm. Dopuszcza się do 10% nadziarna do 63 mm. 
Destrukt nie powinien zawierać domieszek pochodzących z frezowania podbudowy oraz kruszyw i gruntów. 
Należy stosować destrukt o współczynniku różnoziarnistości co najmniej 2,5 jednak należy dążyć do 
stosowania destruktu o jak największej różnoziarnistości. 
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 3  
Do wykonania należy użyć:  
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-  spycharek, równiarek lub rozściełacza do rozkładania i profilowania warstwy, 
-  samochodów do przewozu destruktu,  
-  walców ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i płyt wibracyjnych do zagęszczenia,  
-  kruszarek do rozdrobnienia destruktu, gdyby okazało się, że jest on zbrylony lub ma zbyt grube uziarnienie 
 
 4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Materiały można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony przed zanie- 
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. 
  
5.         WYKONANIE ROBÓT 
  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 5          
 
5.1.         Przygotowanie robót 
  
Podłoże powinno stanowić istniejące pobocze gruntowe - przygotowane wg ST D-04.01.01. „Koryto z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”  przez ścięcie, wyprofilowanie i zagęszczenie.  
 
5.2. Wbudowanie i zagęszczenie destruktu 
  
Destrukt powinien być rozkładany w warstwie o grubości takiej, aby po zagęszczeniu osiągnąć grubość pro- 
jektowaną równą 15 cm. Tolerancja grubości wbudowanej warstwy wynosi +1/-2 cm. 
Zagęszczenie należy prowadzić do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia określonego stosunkiem modu- 
łów odkształcenia wtórnego do pierwotnego. Stosunek ten nie powinien być większy od 2,2.  
Wszelkie nierówności powstałe w czasie zagęszczenia należy na bieżąco usuwać poprzez spulchnienie war- 
stwy i dodanie lub usunięcie materiału. 
  
6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" p. 6 
  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie uziarnienia destruktu. Destrukt po- 
winien spełniać wymagania określone w punkcie 2. 
Należy też sprawdzić przygotowanie podłoża w zakresie jego zagęszczenia, czystości i równości. 
  
6.2. Badania w czasie i po zakończeniu robót 
 
W czasie robót i po ich zakończeniu należy sprawdzać parametry destruktu oraz wykonanej nawierzchni 
z destruktu według tablicy l 

Tablica l Rodzaj i częstotliwość badań nawierzchni z destruktu 
Lp. Badania Częstotliwość badań Tolerancje 
1 Zagęszczenie w 2 punktach na każdej dziennej działce 

roboczej 
- 

2 Szerokość warstwy w 2 punktach na wykonywanym odcinku + 10 cm, -5 cm 
3 Spadki poprzeczne jw ± 1% 
4 Równość warstwy jw 20 mm 
5 Grubość warstwy jw + 1 cm, -2 cm 
6 Rzędne wysokościowe w 2 miejscach na krawędziach warstwy ± 5 cm 
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6.3. Postępowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi  
 
Wszystkie odcinki niewłaściwie wykonane należy spulchnić na głębokość co najmniej 10 cm, usunąć lub 
dodać nowego materiału i ponownie zagęścić. W przypadku niemożności odpowiedniego zagęszczenia wbu-
dowany materiał należy wymienić. 
 
7.         OBMIAR ROBOT 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.     Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z destruktu o określonej w dokumen- 
tacji grubości. 

8.          ODBIÓR ROBÓT 

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2.       Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.      Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania l m2 nawierzchni z destruktu obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  oznakowanie 
-  rozłożenie i zagęszczenie destruktu, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy 

1.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  
     i podłoża przez obciążenie płytą. 
2.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D - 06.03.02.  NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z naprawą poboczy gruntowych w związku z przebudową przepustu kamiennego na rowie me-
lioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Róż-
nowo, na przepust stalowy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych na odcinku ustawianych barier ochronnych (po rozbiórce 
odcinków utwardzonych destruktem), w zakresie: 
a) profilowania i uzupełniania zaniżeń poboczy, 
b) ścinania zawyżonych poboczy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.   Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowane 
go w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego. 
 
1.4.2.   Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem dro-
gowym. 
 
1.4.3.   Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie ścinania 
poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia. 
  
1.4.4.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
                                                              Is = ρd / ρds 

gdzie:   ρd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
            ρds.  -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgotności optymalnej, 
                     określona w normalnej próbce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1], służąca do oceny zagęsz 
                     czenia gruntu   w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [6]. 
 
1.4.5.   Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, okre-
ślona wg wzoru: 
                                                                U = d60 / d10 
gdzie:   d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)   
            d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu(mm). 
 
1.4.6.  Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład granu- 
lometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 
 
1.4.7.   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów stosowane na uzupełnienia poboczy 
 
2.2.1. Grunty 

Na uzupełniania poboczy mogą być stosowane: 
- żwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2], 
- piaski, wg PN-B-11113 [3], 
 

2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa 
 
         Do uzupełniania poboczy może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa o ramowym 
składzie uziarnienia według tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe 
i leżeć w obszarze określonym na rysunku 1. 

Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 
Lp. Właściwość Wymagania 

1 Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 mm), % od 0 do 10 

2 Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85 

3 Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23 

4 Zawartość frakcji iłowej (powyżej 0,002 mm), % od 3 do 7 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki-piaskowej 
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2.2.3. Mieszanka gliniasto-żwirowa 
 
Optymalna mieszanka gliniasto-żwirowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia wg tablicy 2, a jej krzywa 
uziarnienia powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rysunku 2. 
 
Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej 
 

Przechodzi przez sito, % Wymiary oczek kwadratowych 
sit (mm) na warstwę dolną na warstwę górną 

40 _ 100 _ _ 

20 100 70 - 100 
2 90 30 90 40 

0,05 25 10 25 10 
0,002 7 4 7 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.   2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej 
 

2.2.4.     Mieszanka gruntów z kruszywami odpadowymi 

 Do uzupełnienia poboczy można również stosować mieszankę gruntu pobocza z: 
- odpadami kruszywa łamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do 16 mm), 
 
2.3.   Wymagania dla gruntów i mieszanek 
 
 Materiały wyszczególnione w pktach od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mieć odpowiednio zróżnicowane 
frakcje, a ich wskaźnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem: 

U = d60 / d10  ≥  5 

 O ile nie przewidziano tego inaczej w ST, przydatność materiału Wykonawca powinien sprawdzić 
na odcinku próbnym i uzyskać zgodę Inżyniera na zastosowanie tego materiału. 
 
2.4.      Woda   
 
 Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004  [5]. Bez badań laboratoryj-
nych można stosować pitną wodę wodociągową. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
 
Wykonawca przystępujący do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:  
- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntów, 
- równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,  
- ścinarek poboczy,  
- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu, 
- walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton,  
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych,  
- przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 
     rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą,  
- szczotek mechanicznych. 
  
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
  
4.2. Transport materiałów 
 
Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody skrzyniowe, samo- 
chody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych sa- 
mowyładowczych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Założenia ogólne 
 
            Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wo-
dy z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną 
linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni, np.  
o 2%. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. 
             Pobocze źle utrzymane, nierówne, z dużą ilością kolein i zaniżeń, ze znacznymi ubytkami gruntu, 
stanowi nie tylko zagrożenie dla ruchu, lecz również przyśpiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, 
a przez brak właściwego odpływu wody nawadnia korpus drogowy i obniża nośność konstrukcji.  
             W wielu przypadkach pobocza są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy,  
w związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie wywieranych. 
             Remont poboczy staje się konieczny już przy ich zaniżeniu większym od 5 cm i zawyżeniu powodu- 
jącym zatrzymanie wody na jezdni. 
  
5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanej 
naprawy, dokonać: 
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a)    usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście z drzew, sko- 
       szenia trawy i chwastów, a w razie wykonywania ścinki poboczy, również pachołków bądź innych ele- 
       mentów, których usunięcie czasowe nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
       Usunięcie pachołków, słupków kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementów Wykonawca 
       uzgodni z Inżynierem, 
b)    wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi, 
c)    odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie 
       rowków odwadniających, 
d)   spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy wykonywaniu 
       ścinki poboczy, 
e)    spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla dobrego zwią-  
      zania warstw, 
f)    spryskania wodą powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu poboczy. 
 
5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy 
 
         W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w poboczach Wykonawca wykona następujące roboty: 
a)    dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na głębokość od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia)  
       oraz (w przypadku konieczności) dokona nawilgocenia gruntu podłoża, 
b)  wypełni ubytek gruntem oraz dokona jego zagęszczenia wibratorami płytowymi aż do uzyskania  
       wskaźnika zagęszczenia określonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksymalnego zagęsz- 
       czenia wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], 
c)    wyrówna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego pobocza. 
            Do napraw poboczy Wykonawca powinien użyć jednego z materiałów wyszczególnionych w p. 2.  
Użyty grunt do naprawy powinien posiadać wilgotność optymalną i być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.5. Wykonanie uzupełnienia i profilowania poboczy 
 
            Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia poboczy Wykonawca wykona czynności określone 
w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji. 
           Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje gruntów opisanych w pktach od 2.2.2 do 2.2.5, uzgod-
nionych z Inżynierem. Używany grunt powinien posiadać optymalną wilgotność. 
           Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza oraz profilowany do wy-
maganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek. 
           Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą walców, których 
rodzaj Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić od krawędzi poboczy w 
kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek 
poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od walców. Wskaźnik za-
gęszczenia uzupełnionych poboczy powinien być zgodny ze wskaźnikiem zagęszczenia podanym w p.5.4. 
 
5.6. Ścinanie zawyżonych poboczy 
 
            Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone w pkcie 5.3 
niniejszej specyfikacji. 
           Wykonawca wykona ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek (można użyć też 
innych maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek). 
             Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco: 
-   maszyna kompleksowo ścina pobocze (frezem ślimakowym), ładuje urobek przenośnikiem taśmowym na 
     środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię szczotką, zgarniając resztki gruntu na pobocze, 
-    następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym. 
              Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać następująco: 
-  przy pierwszym przejściu równiarki, prawą stroną drogi, z lemieszem ustawionym ukośnie, następuje 
     odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni, 
-  urobek zostaje zebrany ładowarką, załadowany na samowyładowczy środek transportu i wywieziony 
     poza obręb robót, 
-    przy drugim przejściu równiarki następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy ładowarki,  
-    pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką), 
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-   jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku.  
W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy drzewach, 

znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach itp.), wszystkie drobne 
roboty, związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać ręcznie.  

Przy niewielkim zakresie robót, pobocze można ścinać ręcznie, stosując do tego celu oskardy i łopa-  
ty. W odstępach od 5 do 10 m należy wykonać bruzdy, nadając im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy 
odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza między bruzdami można ścinać „na oko". Krawędź po-  
boczą i skarpy należy przyciąć do linii według wyciągniętego sznura.  

Przy ścinaniu poboczy należy sprawdzać ich równość oraz wykonać ich zagęszczenie do wymaga 
nego wskaźnika, określonego w pkcie 5.4. Przy zagęszczeniu grunt powinien mieć wilgotność optymalną.  

Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wy-  
korzystać do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach). Jeśli materiał uzys-  
kany ze ścięcia poboczy może zawierać środki chemiczne do zwalczania śliskości zimowej oraz zanie- 
czyszczone pyły z jezdni, wówczas powinien być natychmiast umieszczony:  
a) na wysypisku publicznym lub składowisku własnym, urządzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez  

właściwe władze ochrony środowiska, 
b) w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli może tracić  

swoje szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku. 
Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania poboczy, powinny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. 
  

5.7.       Roboty wykończeniowe 
 
Po wykonaniu robót określonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu 
ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia, usuniętych na czas robót, 
pachołków lub innych elementów znajdujących się na poboczu przed rozpoczęciem robót. 
  
6.           KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań gruntów  
proponowanych do użycia na uzupełnienia poboczy oraz opracowania składu mieszanki optymalnej i uzys-
kanie akceptacji Inżyniera. 
    
6.3.    Częstotliwość i zakres badań i pomiarów 

W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do:  
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,  
- badania wilgotności gruntów i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie, 
- badania wskaźnika zagęszczenia gruntu min. dwa razy na odcinku uzupełnianych i ścinanych poboczy,  
- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na wykonywanym odcinku, 
- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łatą 4-metrową.  

Dopuszcza się następujące tolerancje:  
- spadków poprzecznych ± 1%, przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4% i większy od 

7%,  
- dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej - prześwit maksymalny pod łatą nie może przekroczyć  

l 5 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
             Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.       Jednostka obmiarowa 
 
             Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
             Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
             Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2.        Cena jednostki obmiarowej 
 
                  Cena l m2 robót przy naprawie poboczy obejmuje: 
 
a) przy uzupełnianiu poboczy: 
     -   oznakowanie robót, 
     -   przygotowanie podłoża, 
     -   dowóz gruntu, 
     -   rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacją, 
     -   zagęszczenie poboczy, 
     -   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
     -   roboty wykończeniowe, 
b) przy ścinaniu poboczy: 
       -  oznakowanie robót, 
       -  przygotowanie podłoża, 
       -  wykonanie ścinki poboczy, 
       -  odwóz nadmiaru gruntu, 
       -  zagęszczenie poboczy, 
       -  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
       -  roboty wykończeniowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1.       PN-B-04481:1998    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.       PN-B-11111:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir 
                                            i mieszanka 
3.       PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek 
4.       PN-B-23004:1988    Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 
                                            kawałkowego 
5.       PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena przy 
                                             datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
                                            produkcji betonu 
6.       BN-77/8931-12        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 06.04.01.      ROWY  (W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych) 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1.       Przedmiot  ST 
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów w związku z przebudową przepustu kamiennego na 
rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejsco-
wości Różnowo, na przepust stalowy. 
  
1.2.  Zakres stosowania  ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu melioracyjnego. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

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

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 Materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.     Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transporto-
wych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Oczyszczenie rowu 
 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 
rowu. 
 
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 
 W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 
zgodne z PN-S-02204: 
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum  

0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 
 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;  w wyjątkowych sytu-
acjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a)   przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b)  przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 
 
5.4. Roboty wykończeniowe 
 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa 
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 
6.        KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 
 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu Na 10 m od strony wlotu i wylotu przepustu 

2 Szerokość i głębokość rowu 2 razy na odcinku  

3 Powierzchnia skarp 1 raz na oczyszczanym odcinku 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

Spadki podłużne rowu powinny być dostosowane do warunków terenowych  po przebudowie przepustu,  
z tolerancją ± 0,5% spadku – wg zaleceń Inżyniera . 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość i głębokość rowu powinna być dostosowana do warunków terenowych po przebudowie przepustu,  
z tolerancją ± 5 cm – zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3 cm. 
 
7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 
 
8.          ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku, 
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− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 
10.2. Inne materiały 
 
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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D-07.00.00.  URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
 
D-07.01.01.  OZNAKOWANIE POZIOME 
 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ozna-
kowania poziomego dróg przy realizacji robót związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie 
melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości 
Różnowo, na przepust stalowy. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej – odtworzenie istnieją-
cego po wykonaniu robót.  Zastosowano oznakowanie cienkowarstwowe. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych 
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych  
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występu-
jące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia 
pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 
szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpusz-
czalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malo-
wanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane 
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i che-
moutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 
mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 
25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość 
oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy 
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytko-
wania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.11. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

1.4.12. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
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materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

1.4.13. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypośli-
zgowe. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.      MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2.  Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 
techniczną. 

2.3.  Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym   
w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być 
wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97”. 

2.4.  Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego 
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był 
umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
− masę brutto i netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

2.5.  Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 

2.6.  Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane war-
stwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe 
zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą 
występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem 
lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie che-
micznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 
określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

       Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m)  
w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego.  
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 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolu-
en, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawiera-
jących benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem 
na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku 
pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać 
odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% 
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek  
o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych 
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
         Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie 
 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (wła-
ściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych 
niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. Konieczność 
jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materia-
łem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich wła-
ściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zalece-
niom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w tempera-
turze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

3.     SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 

szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
− malowarek, 
− wyklejarek do taśm 
− sprzętu do badań, określonych w ST. 
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4.    TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczel-
ność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  
 Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z pra-
wem przewozowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwy-
żej 85%. 

5.3.  Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówno-
mierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają więk-
szego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni 
niejednorodnych należy ustalić w ST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

5.4.  Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej  
z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST  
i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

5.5.  Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych pozio-
mych” [3], ST i wskazaniach Inżyniera. 
 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną roz-
puszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek  
i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

5.6.  Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostar-
czone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz 
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 
do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca 
się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której 
osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
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 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując wymiary  
i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiaro-
wego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, 
określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż  
o 20%. 
 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automa-
tycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypad-
ku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. 
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wyko-
nawcy. 

5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak 
najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
− grubowarstwowego, metodą frezowania, 
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego 
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą 
farbą barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3.  Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w cza-

sie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości 
oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed 
odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nale-
ży wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla 
materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne 
barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do roz-
porządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowa-
nia wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
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 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowa-
nia oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne chroma-
tyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery 
punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3). 
 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
Oznakowanie żółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389 
 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Oznakowanie żółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427 
 y 0,427 0,455 0,535 0,483 
Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 
Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 
 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 
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Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 
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Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 
świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 
wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 
 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wy-
konania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 
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6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany we-
dług PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 
14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu 

ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 
miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu 

ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po 
wykonaniu,  barwy: 
− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu 

ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 
− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
− żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na na-
wierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić war-
tość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksplo-
atowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować mate-
riały grubowarstwowe. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w ST wyższych klas wymagań 
wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po 
wykonaniu, barwy: 
− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 
 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie struktu-
ralne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. po-
przecznych wygarbień (baretek), drop-on-line, itp. 
 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wyko-
nywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym 
błędem. 
 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwa-
gi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błę-
dem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne 
wartości współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w ST. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy 
prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – 
S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z zastosowa-
niem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 
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[3]. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współ-
czynnika odblasku. 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj 
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a 
niższej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na 
oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbie-
niami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Va-
lue) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjęty-
mi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali 
LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosić po 12-miesięcznym 
okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do pozio-
mego oznakowania dróg. 
 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5  
i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, 
o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań wi-
doczności w dzień, w nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania  
a jego oddaniem do ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta,  
z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wyma-
lowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9] lub POD-2006 [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

         Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w 

uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 
 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub 
gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego  

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustale-
niem ST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
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− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze 
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier 
może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Wa-
runkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 [10]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wyko-
nanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania 
powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygod-
ność wyników. 
 W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o do-
puszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku 
wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na 
otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a także na liniach podłużnych 
oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na 
samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z 
tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 
odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp. 
Długość odcinka, 

km 
Częstotliwość pomia-

rów, co najmniej 
Minimalna 

ilość pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
2 od 3 do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20  co 2 km 11 
4 od 20 do 30     co 3 km 11 
5 powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, 
co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami ST, 
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określo-

nej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić 
wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laborato-
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rium, na zgodność z wymaganiami podanymi w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod 
określonych w PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 [10]. Jeśli 
wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca,  
w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie 
dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natę-
żeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla 
oznakowań na pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1  Zawartość składników lotnych w materiałach 
do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 
0 

2  Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 
≥ 1,5 
20 

3  Okres stałości właściwości materiałów do zna-
kowania przy składowaniu 

miesiące ≥ 6 

 

6.4.  Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać nastę-
pującym warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej 

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymagane-

go wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

7.      OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
znaków. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych  
    w tablicy 4 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego 
(w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym 
barwy:     
− białej, 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2  Współczynnik odblasku RL dla oznakowania eksplo-
atowanego od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:  
− białej, 
− żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R3 
R2 

3  Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego 
od 7 miesiąca po wykonaniu barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4  Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego 
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 
dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5  Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego 
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego 
(od 14 do 30 dnia po wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 
− białej na nawierzchni betonowej, 
− żółtej 

 
 
- 
- 
- 

 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 

B3 
B4 
B2 

7  Współczynnik luminancji β dla oznakowania eksplo-
atowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
- 
- 

 
 

≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 

B2 
B1 

8  Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd 
(alternatywnie do β) dla oznakowania nowego w cią-
gu od 14 do 30  dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9  Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd 
(alternatywnie do β) dla oznakowania eksploatowane-
go w ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 
miesiącach: 

 
skala LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12  Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania 
robót, może być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

8.3.  Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego ustalonego w ST. Sprawdze-
niu podlegają cechy oznakowania określone niniejszą ST na podstawie badań wykonanych przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

 W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przy-
padku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykona-
nych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luź-
nymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla 
pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres 
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 
miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złą-
czach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na 
nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, 
luźne zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i 
zamiatarki) - gwarancji nie powinno się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny 
należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wyma-
lowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (na-
wierzchnie nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych 
parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po czym należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaga-
niami odpowiednimi do rodzaju drogi. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić ozna-
kowanie do wymagań zawartych w ST w przypadku zauważenia niezgodności. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
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− zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumenta-

cją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania pod-

stawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-1:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
6a. PN-EN 13036-4: 

2004(U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru 
oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 

10.2.  Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklaro-
wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. 
nr 198, poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, 
Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań sub-
stancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.  nr 249, poz. 2497) 
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D-07.02.01.   OZNAKOWANIE PIONOWE NA CZAS  ROBÓT 
 
1. WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ozna-
kowania robót związanych z przebudową przepustu przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegóło-
wych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust 
stalowy. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, 
kontrolą i odbiorem znaków pionowych określających zasady organizacji ruchu na czas robót w związku  
z przebudową przepustu.  
 
Zakres robót – wg zatwierdzonego projektu oznakowania 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji 
wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczo-
ne jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej 
zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykona-
nego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną 
treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odbla-
skowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do za-
mocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest  
z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, 
bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję 

i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7. Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przej-
rzystym licem znaku. 

1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na ze-
wnątrz znaku. 

1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji. 

1.4.10. Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuż- 
szy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, oraz z poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 
 
Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgod-
ności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie 
deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury . Folie odblaskowe stosowane na 
lica znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz 
deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny 
mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań 
dla znaków pionowych. 
 
2.3.  Materiały stosowane do fundamentów znaków  
 
Znaki nie będą ustawiane na fundamentach stałych, ponieważ oznakowanie będzie krótkotrwałe. Słupki zna-
ków należy ustawiać w specjalnych podstawach. Rozwiązanie fundamentów powinno być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 
2.4.      Konstrukcje wsporcze  
 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględnia-
jącą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący 
stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające 
strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji 
wsporczych.  Parametry techniczne konstrukcji  uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków  
i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inży-
nierii ruchu,  gdzie występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, 
usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeń-
stwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne 
bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003.   
 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaak-
ceptowanej przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
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zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na 

każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 
1 m długości rury. 
    Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.  
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach meta-
lowych. 

2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia kształtownika po-
winna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalco-
wania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona 
powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia koń-
ców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej wi-
docznych nie uzbrojonym okiem. 
 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktu-
alnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 
ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000  i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość powłoki cynko-
wej powinna wynosić 60 µm. 
 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także ele-
mentów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania 
gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości tech-
niczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o stan-
dardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiek-
tów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 
dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
 
2.5.      Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wy-
kończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektro-
chemiczną) - 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, trwa- 
łość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 



D-07.00.00.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
__________________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________________________ 
 Dromos Olsztyn                                                                     Przebudowa przepustu k/m Różnowo, gmina Susz dw 515  km 47+670 

234

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyj-
ne powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292: 

2003/A1:2004/A1:2005(U),  
− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997, 
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U)  lub PN-EN 10292: 

2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z 
− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 . 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniej-
sza niż 28 µm (200 g Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 
2005  

Wytrzymałość na obciążenie siłą na-
poru wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na obciążenie skupione kN ≥ 0,50 PL2 
Chwilowe odkształcenie zginające mm/m ≤ 25 TDB4 
Chwilowe odkształcenie skrętne stopień ⋅ m ≤ 0,02 

≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 
zaginana, prasowana lub zabez-
pieczona profilem krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie może być prze-
wiercone z żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę 
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 
        Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształ-
cenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
− krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie  

o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowied-
niego profilu na całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażo-
wych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  usztyw-
nić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły 
element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie 
trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 
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− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciem-
noszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 
− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  nie mniejszym jednak 
niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pio-
nowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity  
w miejscach ich łączenia.  

 
2.6.  Znaki odblaskowe 
 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samo-
przylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na dro-
gach publicznych. 
    Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 

(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyska-
nymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku 
folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakie-
rem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stoso-

wanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania 
zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 
zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54, używając standardowego iluminanta A, powinna 
spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 
            Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien 
być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z pub- 
likacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla 
folii typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chro-
matyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
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Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y  
                 oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (kąt oświetlenia 5o, kąt 
obserwacji 0,33o) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 

≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 

≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 

≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

2 Współczynnik luminancji β i współrzędne chromatycz-
ności x, y *) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 

β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 

β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 
Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych wyznaczających 
pole barwy   (źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

 
Barwa folii 

1 2 3 4 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 Biała 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 Żółta typ 1 folii 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 Żółta typ 2 folii 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 
x  0,735 0,674 0,569 0,655 Czerwona 
y  0,265 0,236 0,341 0,345 
x  0,078 0,150 0,210 0,137 Niebieska 
y  0,171 0,220 0,160 0,038 
x  0,007 0,248 0,177 0,026 Zielona 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 Brązowa 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 Pomarańczowa 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 Szara 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  odklejeń na 
krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów 
na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
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 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tar-
czy bez jej zniszczenia. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone 
np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez 
smug i zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 
− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm. 

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  
Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do  0,5 %. Sprawdzenie  
szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 należy 

powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 
− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1  

oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymia-
rowej  ± 10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 
- kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1 mm 
 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach   4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm 
w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
           Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na po-
wierzchni 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. 
 Na znakach w okresie gwarancji 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 × 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego znie-
kształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez war-
stwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne 
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pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 
poniżej. 
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk 
korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmen-
tów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaga-
nej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy 
o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywa-
niu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli 
producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował 
wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodności wy-
robu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  
 
2.7.   Materiały do montażu znaków 
 
 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji  
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, nade-
rwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojem-
nikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo 
lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja 
wsporcza. 
 
2.8.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2.   Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwo-
ścią korzystania z następującego sprzętu: 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.      Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 
 
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu  
i w sposób nieuszkodzony dotarły do odbiorcy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 

lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 
pojazdami na drodze. 
 
5.3.    Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 
          Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i ST. 
 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 za-
łącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
5.4.   Konstrukcje wsporcze 
 
5.4.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

          Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 
jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy 
występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowied-
nio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestruk-
cyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie nale-
ży stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagra-
ża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to doku-
mentacja projektowa, ST lub Inżynier. 

5.4.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie 
łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej 
konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 
wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia 
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowa-
ne i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wyso-
kość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być 
większa od 0,25 m. 
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5.4.3.  Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu 
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu 
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.4.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogo-
wskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podpo-
rach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa 
- odległość między nimi może być mniejsza. 

5.4.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - 
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub 
była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdu-
jących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie 
więcej niż 0,15 m. 

5.4.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wspor-
czych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycz-
nymi lub warunkami technicznymi. 
 
5.5.    Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej prze-
sunięcie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu 
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się sto-
sowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie 
przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośred-
niego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.6.     Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 
 
 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycz-
nych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach 
i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 
 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowa-
na skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004. Każda skrzynka elektryczna powinna być zabezpie-
czona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 
60529:2003, powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
 
5.7.    Oznakowanie znaku 
 
 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest pro-

ducentem, 
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e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, 
a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie 
tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie-
odblaskowej 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wy-
robu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów 
 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości 
wad użyć dostępnych narzędzi (np. linia-
łów z czujnikiem, suwmiarek, mikrome-
trów itp. 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 badań 
z wybranych lo-
sowo elementów 
w każdej dostar-  
czonej partii wy-
robów liczącej do 
1000 elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrząda-
mi pomiarowymi lub sprawdzianami (np. 
liniałami, przymiarami itp.) 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne  
z wymaganiami 
punktu 2 

 
             W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 

wysokość zamocowania znaków), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.       Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest komplet (kpl) oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu oznakowania   
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.       Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.      Odbiór ostateczny 
 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomia-
rów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
 
8.3.     Odbiór pogwarancyjny 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom 
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego. 
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalo-
nego w ST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów do wykonania robót, 
− wykonanie fundamentów, 
− ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
 
10.  NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody 

oraz oznaczanie nasiąkliwości  
  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 
  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 
  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 
  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu  
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i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
11. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jed-

nostkowe) – Wymaganie i badanie  
12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 

dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292: 2003/ 
A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane 
ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno.Warunki techniczne 
dostawy 

14. PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.   
Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
20. PN-EN 60598-2 : 

2003(U) 
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 
drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
22. PN-EN ISO 2808: 2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2    Przepisy związane 
 
25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ru-
chu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku 
definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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D-07.05.01.    BARIERY OCHRONNE  STALOWE 
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem stalowych barier ochronnych jednostronnych w związku z przebudową przepustu 
kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, 
koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
        
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem ochronnych  barier stalowych  w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Bariera ochronna – system powstrzymujący instalowany wzdłuż drogi lub na środkowym pasie dzielą-
cym drogę. 
1.4.2. System powstrzymujący pojazd – system instalowany na drodze, zapewniający określone powstrzy-
mywanie źle skierowanego pojazdu. 
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wyko-
nana z profilowanej taśmy stalowej. 
1.4.3. Bariera ochronna jednostronna – bariera ochronna przystosowana do zderzeń tylko z jednej strony. 
1.4.4. Końcówka – ukształtowane zakończenie bariery ochronnej. 
1.4.5. Końcówka prowadząca – końcówka umieszczana na końcu bariery ochronnej skierowana przeciwnie 
do ruchu (pod prąd). 
1.4.6. Końcówka tylna – końcówka umieszczana na końcu bariery ochronnej skierowana zgodnie z ruchem 
(z prądem). 
1.4.7. Przyłącze – połączenie dwóch barier ochronnych o różnych konstrukcjach lub działaniach. 
1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z kształtownika zimnogiętego, 
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie 
którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 
1.4.9. Stała bariera ochronna – bariera ochronna instalowana na stałe na drodze. 
1.4.10. Odkształcalna bariera ochronna – bariera ochronna, która odkształca się w przypadku zderzenia  
z pojazdem i która może ulegać trwałym odkształceniom. 
1.4.11. Poziom powstrzymywania – powstrzymanie przez barierę pojazdu o określonych parametrach w 
badaniu przyjmującym. 
1.4.12. Szerokość pracująca – jest to odległość pomiędzy boczną powierzchnią czołową od strony ruchu 
przed zderzeniem z systemem ograniczającym drogę i maksymalnym dynamicznym bocznym położeniem 
jakiejkolwiek większej części systemu. 
1.4.13. Poziom intensywności zderzenia – intensywność oddziaływania zderzenia na osoby znajdujące się 
w pojeździe, oceniana wskaźnikami ASI oraz THV. 
1.4.14. Wskaźnik intensywności przyspieszenia ASI – wielkość bezwymiarowa stanowiąca funkcję skalarną 
czasu, mający na celu określenie uciążliwości ruchu pojazdu dla osób siedzących w pobliżupunktu P podczas 
zderzenia. 
1.4.15. Wskaźnik THIV – teoretyczna prędkość zderzenia głowy pasażera [km/h]. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami po- 
danymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Zastosowanie bariery stalowej o innych parametrach niż przedstawiono w niniejszej ST jest możliwe wyłą-
czenie za zgodą zarządcy ruchu na drodze, projektanta oraz przy akceptacji Inspektora. 
 
2.2.       Bariera stalowa 
 
Bariery stalowe dostarczone na budowę powinny posiadać aktualną deklarację zgodności producenta  
z normą PN-EN 1317-5 i być oznakowane znakiem CE. Bariery powinny być sprawdzane w testach zderze-
niowych zgodnie z normami PN-EN 1317-1 oraz PN-EN 1317-2. 
Wg Dokumentacji projektowej zastosowane bariery stalowe powinny odpowiadać następującym parame-
trom: 
- poziom powstrzymywania pojazdu: N2, 
- szerokość pracująca: W2, 
- poziom intensywności zderzenia ASI: A, 
Każda jednostka ładunkowa dostarczona przez producenta powinna posiadać metrykę zawierającą, co naj-
mniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu, 
- oznaczenie typu bariery, 
- masę elementu, 
- datę produkcji, 
- znak CE potwierdzający deklarację zgodności z normą PN-EN 1317-5. 
Wszystkie materiały montowanej bariery powinny być identyczne z materiałami użytymi podczas testu zde-
rzeniowego. 
 
Wszystkie stalowe elementy bariery powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie og-
niowe zgodnie z PN-EN ISO 1461.  
Śruby, nakrętki oraz podkładki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z PN-EN ISO 4042. 
Do połączenia bariery stalowej z barierą innego typu należy wykorzystać gotowy element prefabrykowany 
zgodnie z zaleceniami producenta jednej z barier. 
 
Łączna długość zamontowanej bariery (bez nachylonych odcinków początkowych i końcowych) powinna 
być taka, jak użyta w testach zderzeniowych. Długość ta jest określana przez producenta barier. 
 
2.3. Elementy odblaskowe 
 
Elementy odblaskowe powinny posiadać deklarację zgodności z aprobatę techniczną i być oznakowane zna-
kiem budowlanym B lub deklarację zgodności z normą PN-EN 12899-3 i być oznakowane znakiem CE. 
Elementy odblaskowe powinny być okrągłe o średnicy min. 50 mm lub prostokątne albo trapezowe o min. 
powierzchni odblaskowej 20 cm2. 
Elementy odblaskowe znakowane znakiem B powinny spełniać wymagania: 
- współczynnik odblasku RA (widoczność w nocy, kąt oświetlenia 5o, kąt obserwacji 0,33o) [cd/m2lx]: 
dla barwy białej: ≥180, 
dla barwy czerwonej: ≥45. 
- współczynnik luminacji β: 
dla barwy białej: ≥0,18, 
dla barwy czerwonej: ≥0,03. 
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Elementy odblaskowe znakowane znakiem CE powinny spełniać wymagania: 
- współrzędne chromatyczności: zgodnie z tablicą 2 normy PN-EN 12899-3, 
- współrzędne odblasku: zgodnie z tablicą 5 normy PN-EN 12899-3,     
- odporność na korozję: SP1 (dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3) 
- odporność na przenikanie wody: dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3, 
- odporność na warunki atmosferyczne (przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych): 
    dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3, 
- substancje niebezpieczne: NPD. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.      Sprzęt do wykonania barier 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania barier stalowych powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- pojazdów transportowych, 
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
- urządzeń wbijających z odpowiednimi nasadkami ochronnymi lub wiertnic, 
- sprzętu drobnego – wkrętarki udarowe, trzpienie montażowe, środki pomiarowe itp. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport elementów barier stalowych 
 
Elementy barier stalowych (słupki, prowadnice) przed transportem powinny być wiązane za pomocą taśmy 
metalowej a drobne elementy w pojemnikach i być dostarczane na paletach. 
Elementy barier należy ładować, przewozić, rozładowywać oraz składować w sposób nie narażający na 
uszkodzenie. 
Przy transporcie elementów systemu barier stalowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku, 
- jeżeli transport odbywa się po drodze posypywanej solą, elementy mogą być przewożone tylko pojazdem 
ze skrzynią zabezpieczoną plandeką, 
- należy unikać kontaktu z innymi agresywnymi materiałami (np. resztkami chemikaliów na powierzchni 
ładunkowej). 
Odpowiednie zabezpieczenie ładunku jest wymagane, także przy transporcie urządzeń roboczych do monta-
żu systemów ograniczających. 
 
4.2.1. Składowanie elementów barier stalowych 
 
W przypadku składowania elementów systemu barier stalowych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
następujących warunków: 
- powierzchnia składowania powinna być nośna i utwardzona, z możliwością wjazdu pojazdu ciężarowego, 
- składowanie pakietów dostarczonej jednostki opakowania powinno odbywać się na podkładach drewnia-
nych o gr. ok. 15 cm, 
- elementy należy składować przy niewielkim spadku terenu umożliwiającym spływ wody, 
- należy unikać zagłębień podłoża gromadzących wodę lub wilgoć, 
- w miejscu składowania nie powinny być stosowane środki do rozmrażania, 
- zabrania się składowania elementów ocynkowanych w wysokiej, wilgotnej trawie, w kałużach lub błocie. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wszystkie roboty związanie z montażem barier stalowych należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
pod nadzorem i kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. 
Bariera stalowa powinna być zabudowana (usytuowana) w przekroju poprzecznym zgodnie z Dokumentacją 
projektową z tolerancją ±5 cm w stosunku do krawędzi pasa ruchu przy zachowaniu przestrzeni dla szeroko-
ści pracującej bariery stalowej. Dodatkowo lico prowadnicy bariery stalowej, ani żaden inny jej element nie 
może zostać umieszczony bliżej krawędzi pasa ruchu niż określają to obowiązujące przepisy. 
Odcinek początkowy i końcowy bariery stalowej w postaci skosu pionowego (stopniowego obniżenia) nale-
ży wykonać wg zaleceń producenta bariery stalowej. 
Nie jest wymagany montaż wstępny elementów systemu ograniczającego w zakładzie producenta. Ponieważ 
system bariery stalowej jest montowany bez naprężeń wstępnych, temperatura otoczenia nie ma znaczenia 
dla montażu. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed wykonaniem właściwych robót Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Dokumentacji projekto-
wej: 
- rozpoznać i odpowiednio uwzględnić istniejące elementy zabudowane w rejonie zakotwień, 
- zbadać przydatność podłoża na wniosek Inspektora, 
- wytyczyć trasę bariery zgodnie z Dokumentacją projektową, 
- ustalić lokalizację słupków, 
- sprawdzić prawidłowość i kompletność dostaw materiałów oraz niezwłocznie przekazać dostawcy ewentu- 
  alne reklamacje, 
- określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
- sprawdzić, czy teren robót jest odpowiednio zabezpieczony.  
 
5.3.  Osadzenie słupków 
 
5.3.1. Słupki wbijane bezpośrednio w grunt  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora: 
- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń oraz 
uszkodzeń słupka,                                                                                                                                                                           

- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab, 
kafarów) ręcznych lub mechanicznych.  

Zaproponowana technologia mocowania słupków powinna być zgodna z zaleceniami producenta barier 
stalowej. 
Uwaga!  Przed zamówieniem barier i następnie przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy słupki 
przy wbijaniu nie uszkodzą konstrukcji przepustu ( tj. sprawdzić ich rozstaw i długość)   
 
5.3.2. Tolerancje osadzenia słupków 
Dopuszczalna technologicznie odchyłka długości prowadnicy, wynikająca z wymiarów wydłużonych otwo-
rów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ±7 mm na każde 4 metry bieżące bariery 
stalowej. 
Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do 
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania pałąka 
bariery i wynosi ±10 mm.  
 
5.4. Montaż bariery 
 
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach 
bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
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Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających 
powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
Montaż przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta 
 bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właści- 
wych śrub i podkładek. 
 
5.5. Umocowanie elementów odblaskowych 
 
Elementy odblaskowe należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producenta 
bariery lub Inspektora w miejscu widocznym dla nadjeżdżającego kierowcy. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
W dostosowaniu do rzeczywistego zakresu robót Inspektor może ustalić inną częstotliwość oraz zakres ba-
dań niż określony w niniejszej ST. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi deklarację zgodności  
z normą PN-EN 1317-5 wydaną przez producenta na barierę stalową. Deklaracja zgodności powinna opisy-
wać parametry urządzeń zgodne z Dokumentacją projektową 
 
6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1. 
 
Badania Zakres badań dla prowadnic,  

słupków,  pałąków bariery 
Dokumentacja 

Powierzchnia, wygląd elementu Co 10 element, min. 2 elementy Protokół z pomiarów jeśli wymaga 
Istotne wymiary elementów Co 50 element, min. 5 elementów tego Inżynier 
 
6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania robót dla barier stalowych 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
- poprawność ustawienia słupków – na bieżąco, 
- prawidłowość montażu bariery stalowej – na bieżąco, 
- poprawność umieszczenia elementów odblaskowych – na bieżąco, 
- poprawność usytuowania wysokościowego prowadnicy bariery stalowej –  nie mniej niż   3 razy, 
- poprawność usytuowania prowadnicy bariery stalowej od pasa ruchu –  nie mniej niż 3 razy 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspekto-
ra, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i 5 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”  pkt  9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- osadzenie słupków bariery z bezpośrednim mocowaniem w gruncie, 
- montaż wszystkich elementów bariery stalowej, 
- umocowanie elementów odblaskowych, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej ST, 
- odwiezienie pozostałości materiałów i sprzętu, 
- uporządkowanie terenu. 
Cena wykonania robót obejmuje także: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Za- 
  mawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymcza- 
  sowych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1317-1        Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 
PN-EN 1317-2        Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderze 
                                niowych i metody badań barier ochronnych 
PN-EN 1317-5        Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena  
                                zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 
PN-EN 12899-3     Stałe pionowe znaki drogowe. Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe 
PN-EN 10162         Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje  
                                wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10025-1     Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej Część 1: Ogólne warunki 
                               techniczne dostawy 
PN-EN 10025-2     Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 2: Warunki techniczne 
                               dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10027-1     Systemy oznaczenia stali. Część 1: Znaki stali 
PN-EN ISO 1461   Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania i meto- 
                               dy badań 
PN-EN ISO 4016   Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C 
PN-EN ISO 4017   Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 
PN 91/M-82410     Śruby z łbem kulistym z noskiem 
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PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonywanych ze stali węglowej oraz stopo- 
                                wej. Śruby i śruby dwustronne 
PN-EN ISO 7089   Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7091   Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4032   Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4034   Nakrętki sześciokątne. Klasy dokładności C 
PN-EN 20898-2     Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym.  
                               Gwint zwykły 
PN-EN 14399-4     Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej wytrzymałości. 
                               Część 4: System HV. Zestaw śrub z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej 
PN-EN 4759-1       Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. 
                                Klasy dokładności A, B i C 
PN-EN ISO 4042    Części złączne. Powłoki elektroniczne 
PN-S-02205            Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
-  Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
-  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.) 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno- bu-
dowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zm.) 
- Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 
późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
-  Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe warunki tech-
niczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warunków i ich umieszczania na drogach. 
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M-12.00.00.  ZBROJENIE 
 
M - 12.01.00.   STAL  ZBROJENIOWA 
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem zbrojenia z prętów stalowych wiotkich w żelbetowych elementach drogowych obiektów 
inżynierskich, takich jak ławy fundamentowe, korpusy podpór i murów oporowych, konstrukcje ustrojów 
niosących, płyty przejściowe, zabudowy chodnikowe.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy  
do 40 mm. 
1.4.2. Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, pochodząca  
z jednego wytopu. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
2.2.  Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 
 
2.2.2. Stosowane materiały 
 
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inżynierskiego można stosować następujące  
materiały: 

• stal do zbrojenia betonu, 
• drut montażowy, 
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• podkładki dystansowe, 
• elektrody do spawania prętów zbrojeniowych. 

 
2.2.3. Stal do zbrojenia betonu 
 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal klas: A-I, A-II, A-III i A-IIIN oraz gatunków zgodnych z doku-
mentacją projektową oraz ST. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami  
PN-91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań  
i rozwarstwień. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami.  
W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać aprobatę techniczną, potwierdzającą 
możliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklarację zgodności. 
Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM), na podstawie wyników badań wykonanych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody 
Inżyniera oraz projektanta. 
 
2.2.4. Zaświadczenie o jakości 
 
2.2.4.1. Atest 
 
Do każdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o jakości - atest, 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ateście należy podać: 

• nazwę wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
• masę partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie). 

W oznaczeniu należy podać: 
• nazwę wyrobu, 
• średnicę wyrobu, 
• długość prętów, 
• znak stali, 
• znak obróbki cieplnej, 
• numer normy, wg której pręty zostały wyprodukowane. 

 
2.2.4.2. Cechowanie 
 
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, kręgów lub 
kręgu, należy podać w sposób trwały: 

• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie). 

Ponadto każdą wiązkę prętów i walcówki należy cechować trwałą czerwoną farbą olejną przez malowanie 
 końców prętów od czoła z jednej strony każdej wiązki, natomiast na każdym kręgu walcówki - pasa o szero- 
kości co najmniej 20 mm. 
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-91/S-10042  (z potwierdzeniem 
certyfikatem zgodności) lub posiadającej aprobatę techniczną (z potwierdzeniem deklaracją zgodności). 
Dostarczoną na budowę stal, która: 

• nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
• oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
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• pęka przy wykonywaniu haków, 
należy odrzucić. 
 
2.2.5. Wady powierzchniowe 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknię-
cia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

• jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
wg PN-82/H-93215, 

• jeśli nie przekraczają 0,5 mm, licząc od średnicy rdzenia dla walcówki i prętów żebrowanych  
o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 
2.2.6. Wymiary i masy 
 
Wymiary przekroju poprzecznego, jak średnice nominalne i ich dopuszczalne odchyłki, przekroje 
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyłki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchyłek, 
jak również wymiary i rozmieszczenie żeberek, średnice rdzenia powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-82/H-93215. 
 
2.3.  Drut montażowy 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Średnica 
drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale nie mniejsza niż 
1,0 mm. Przy średnicach większych niż  12 mm należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 
2.4.  Podkładki dystansowe 
  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 
sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.5.  Elektrody do spawania zbrojenia 
 
Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, odpowiednio do 
gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 

• giętarki, 
• prostowarki, 
• nożyce do cięcia prętów, 
• lekki żuraw samochodowy, 
• sprzęt do transportu pomocniczego. 

 
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu 
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jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję  
i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
 
4.2.  Transport i przechowywanie materiałów 
  
Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm lub taśmę co 
najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej w dwóch miejscach równo-
miernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeżeli przy zamówieniu nie uzgodniono 
inaczej. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105. 
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy 
dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub 
zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może 
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.2.  Zasady wykonywania robót 
  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. W przypadku braku  
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie zbrojenia do ułożenia, 
• montaż zbrojenia, 
• łączenie prętów, 
• roboty wykończeniowe. 

 
5.3.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie, a także projekt technologiczny zbrojenia, 
w którym zostaną m.in. określone miejsca i sposób łączenia prętów, jeśli nie zostało to podane w dokumen-  
tacji projektowej. 
 
5.4.  Przygotowanie zbrojenia 
 
5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia 
 
Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
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i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów na zgodność z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal tylko 
zabłoconą można zmyć strumieniem wody, a pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczysz-
czone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 
5.4.2. Prostowanie zbrojenia 
 
Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm; w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
 
5.4.3. Cięcie i gięcie prętów 
 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Wskazane jest sporządze- 
nie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do  1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
 
5.5. Montaż zbrojenia 
 
Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej: 
• 0,07 m     - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m   - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
• 0,03 m   - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
• 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Dla właściwej grubości otulenia prętów betonem, należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny,  
a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje 
się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Typ podkładek dystansowych 
powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej  
12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm). 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
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5.6.  Łączenie prętów 
 
5.6.1. Zasady łączenia prętów 
 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 
 
5.6.2. Łączenie prętów za pomocą spawania 
 
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -50C. 
Stal, w zależności od klasy, należy spawać przy zachowaniu warunków dodatkowych wg PN-89/H-84023.06  
albo aprobaty technicznej. 
W mostowych obiektach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
• czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z miejscowym bokiem płaskownika. 

Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych należy przyjmować wg normy PN-91/S-10042. 
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. 
 
5.6.3. Łączenie prętów na zakład bez spawania 
 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 
spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Długości zakładów w połączeniach zbrojenia należy obliczać  
w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-
91/S-10042  
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 

• dla prętów żebrowanych 50%, 
• dla prętów gładkich  25%. 

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, 
niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż  
2 d i niż 20 mm. 
 
5.7.  Kotwienie prętów 
  
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać 
wg normy PN-91/S-10042. 
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 

• dla prętów gładkich ściskanych - 30 d, 
• dla prętów żebrowanych ściskanych - 25 d, 
• dla prętów gładkich rozciąganych - 50 d, 
• dla prętów żebrowanych rozciąganych - 40 d. 

Minimalne długości kotwienia prętów kl. A-I i A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 
• dla prętów ściskanych ze stali kl. A-I i A-II  - 20 d, 
• dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-I  - 30 d, 
• dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-II - 25 d. 
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5.8. Roboty wykończeniowe 
 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porząd-  
kujące.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji, 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkt. 2 lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.  Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania 
 
6.3.1.  Kontrola materiałów 
 
Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność z dokumentacją 
projektową oraz podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, każdorazowo, zgodnie z normą PN-82/H-93215 należy 
sprawdzić: 

• zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali, 
• stan powierzchni prętów, 
• wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-91/S-10042 . W przypadku 
wątpliwości, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustrój nośny, po komisyj- 
nym pobraniu próbek, Inżynier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: 

• sprawdzenie masy (kg/m), 
• granicy plastyczności Re (MPa), 
• wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa), 
• wydłużenia A5 (%), 
• zginania na zimno. 

W przypadku wyników badań odbiegających od normy, należy odesłać partię stali z budowy. 
W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze należy zbadać stal na 
udarność. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C.  
 
6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montażu. 
 
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i fakt ten 
potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inżynier winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia  
z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, 
długości i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów  
w trakcie betonowania. 
Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

• średnice i ilości prętów, 
• rozstaw prętów, 
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• rozstaw strzemion, 
• odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
• długość prętów, 
• położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
• wielkość otulin zewnętrznych, 
• powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą, 
• pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 

Dopuszczalne tolerancje: 
• różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 
• różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ±  1,0 cm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej niż  

± 1,0 cm, 
• długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1,0 cm, 
• rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
• odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%, 
• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, 
• otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją 

dodatnią 0,5 cm, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 

20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 
• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
• miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm. 

 
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie 
od dokonanych uprzednio odbiorów. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia ze stali danej klasy, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę  jedno-
stkową w kg/m. Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
W ST należy podać, czy do ilości jednostek obmiarowych wlicza się stal użytą na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, pod względem gatunków stali, średnic 
i kształtów prętów, 

• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
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• usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów, 
• rozstawu prętów głównych i strzemion, 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
• czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu  8.2 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
oraz niniejszej ST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia, 
• oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych, 
• łączenie prętów, w tym spawanie „na styk” lub „na zakład” (ewentualnie z uwzględnieniem stali 

zużytej na zakłady), 
• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
• dokumenty i czynności odbiorowe. 

Cena jednostkowa uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do montażu 
zbrojenia. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
 
9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
  
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

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

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

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
 
1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2.  Normy 
 
2.  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
3.  PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
4.  PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
5.  PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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M - 12.01.02.  ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III N 
 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich związanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 
47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Niniejsza ST dotyczy zbrojenia stalą żebrowaną klasy A-III N ścianki czołowej na wylocie przepustu.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AIIIN posiadające Deklarację Zgodności producenta, o następują-
cych parametrach: 
− średnica pręta w mm 10 ÷ 32, 
− granica plastyczności Re (min) w MPa 500, 

− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550, 
− wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490, 
− wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375. 
− wydłużenie (min) w % 10, 
− zginanie do kąta 60

o
 brak pęknięć i rys w złączu. 

Obowiązują również wymagania  punktu 2 ST M-12.01.00. 
 

3. SPRZĘT 
 
jak w punkcie 3 ST M-12.01.00  
 

4. TRANSPORT 
 
jak w punkcie 4 ST M-12.01.00.  
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
jak w punkcie 5 ST M-12.00.00.  
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6. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT   
 
jak w punkcie 6 ST M-12.01.00.  
 
7. OBMIAR  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest 1 kg (1 kilogram). Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez 
ich ciężar jednostkowy kg/m.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  
 

8. ODBIÓR  OSTATECZNY   
 
Jak w p. 8 ST M-12.01.00. 
  

9. PŁATNOŚĆ  
 
9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  p. 9 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 kg wykonanego zbrojenia obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiału,  
• oczyszczenie 
• wyprostowanie,  
• przycinanie i wygięcie 
• łączenie spawanie „na styk” lub „na zakład”  
• montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i specyfikacją 

techniczna, 
• oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

pas drogowy 
• koszty czynności i dokumentów odbiorowych 
 

10. PRZEPISY  ZWI ĄZANE   
 
wg ST M-12.00.00. p. 10 
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M-13.00.00. BETON.  KONSTRUKCJE BETONOWE. 
                   
M-13.01.00.    BETON KONSTRUKCYJNY   
 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu konstrukcyjnego w monolitycznych drogo-
wych obiektach inżynierskich.  Mają one zastosowanie również przy prowadzeniu robót betonowych zwią-
zanych z przebudową przepustu kamiennego na rowie melioracji szczegółowych, w km 47+670 drogi woje-
wódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na przepust stalowy. 
          
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem betonów 
konstrukcyjnych dla drogowych obiektów inżynierskich. Z betonu konstrukcyjnego klasy B 30 (C25/30) 
należy wykonać podwalinę pod wlotem i ściankę czołową na wylocie przepustu stalowego. 
Niniejsza ST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie Robót związa-
nych z: 
− wykonaniem mieszanki betonowej, 
− wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
− układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
− pielęgnacją betonu. 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymałości nie 
mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B 25. 

1.4.2. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineral-
nego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicz-
nych. 

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzy-
małości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B30 przy 
Rb

G = 30 MPa).  

1.4.5. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopo-
dobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, wykonanych, 
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

1.4.6. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania  
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
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1.4.8. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody  
w MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.9. Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodu-
kowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób 
i w tych samych warunkach. 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
       Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inżynierskich powinny być spełnione 
wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowa-
nie”, zwanym dalej Rozporządzeniem. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Wytrzymałość betonu 
 
 Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a także: 
a) w fundamentach i podporach obiektów mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, których naj-

mniejszy wymiar jest większy od 60 cm, znajdujących się w nieagresywnym środowisku, z wyjątkiem 
podpór mostów narażonych na niszczące działanie wody i kry – nie mniejszą niż B25,  

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a): 
- znajdujących się w agresywnym środowisku lub narażonych na niszczące działanie wody i kry, 
- których najmniejszy wymiar jest nie większy niż 60 cm, 
nie mniejszą niż B30,  

c) w konstrukcjach nośnych przęseł i w elementach ich wyposażenia, w przepustach – nie mniejszą niż B30, 
d) w konstrukcjach sprężonych – nie mniejszą niż B35. 
 
2.3.  Składniki mieszanki betonowej 
 
2.3.1. Cement  
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny: 
1) do betonu klasy B25 – klasy 32,5 N, 
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 – klasy 42,5 N, 
3) do betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 N, 
spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). Stosowane  cementy powinny cha-
rakteryzować się następującym składem: 
1) zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niż 60%, 
2) zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A   - nie większa niż 20%, 
3) zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 
4) zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.   
       Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996. 
          Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w normie 
PN-EN 197-1:2002. 
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   Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
            Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002  oraz  p. 4.2. 
niniejszej ST. 
      Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia oraz  ST. Każda partia cementu przed jej użyciem do 
betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy 
klasy betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszy-
wo powinno spełniać wymagania określone w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2. 
 
2.3.2.1. Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube do betonów klas B30 i wyższych powinny być stosowane grysy granitowe, ba-
zaltowe lub z innych skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze 
ziarna nie większym niż 16 mm, spełniające następujące wymagania: 

a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych  nie powinna być większa niż 1%, 
b) wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów nie powinien być większy niż 8%, 
c) nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niż 1,2%, 
d)  mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 2%,  
     a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-11112:1996  nie większa niż 10%, 
d) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż   5%, a nadziarna 

nie większa niż 10%, 
e) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%, 
f) potencjalna reaktywność alkaliczna kruszywa określona wg PN-B-06714-46:1992P – stopień 0, 
g) zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%, 
h) zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%, 
i) zawartość   zanieczyszczeń   organicznych  nie  powodująca  barwy  ciemniejszej od  

wzorcowej, 
j) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
k) dla betonów klasy B35 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie.  

Do betonu klasy B30 powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w gra-
nicach podanych na rysunku 1. 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 ÷16 mm (dla betonu klasy B30) 
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2.3.2.2. Kruszywo drobne 

 Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania  
1) w zakresie zawartości określonych ułamkiem  masowym  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym: 

a) ziarna nie większe niż 0,25 mm – (14÷19)%, 
b) ziarna nie większe niż 0,5 mm – (33÷48)%, 
c) ziarna nie większe niż 1 mm – (57÷76)%, 

 
2)  w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%, 
b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 
c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%, 
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
e) potencjalna reaktywność alkaliczna kruszywa określona wg PN-B-06714-46:1992P – stopień 0, 
f) nie dopuszcza się grudek gliny.  

2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która 
powinna być wydana na podstawie: 
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-

86/B-06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik ba-
dania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-86/B-06712, 
− oznaczenie kształtu ziaren wg PN-86/B-06712, (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 
− należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-86/B-06712 dla korygowania recepty 

roboczej betonu. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 
wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Jako domieszki należy rozumieć substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilościach na 
tyle małych, że nie muszą być traktowane jako składnik objętościowy betonu. Natomiast dodatki występują-
ce w postaci materiału drobnoziarnistego muszą być ze względu na stosowaną większą ilość doliczone do 
masy cementu jako dodatkowy składnik objętościowy.  
 Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 
  1) domieszek uplastyczniających, 
  2) domieszek upłynniających, 
  3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 
  4) domieszek napowietrzających, 
  5) domieszek przyspieszających wiązanie, 
  6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 
  7) domieszek opóźniających wiązanie, 
  8) domieszek i dodatków uszlachetniających, 
  9) domieszek i dodatków mineralnych, 
10) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów i pochylni, 
11) domieszek mrozoochronnych. 

 W przypadku, gdy spodziewany jest duży wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnie-
nia betonu, co może skutkować niższym poziomem osiąganej wytrzymałości końcowej, powstawaniem mi-
krorys spowodowanych odkształceniem termicznym  oraz zmianą barwy betonu, zaleca się stosować środki 
opóźniające proces hydratyzacji. Należy odpowiednio dobrać ilość opóźniacza, ponieważ dozowanie opóź-
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niacza w różnych ilościach zależnie od temperatury otoczenia może być przyczyną różnic w zabarwieniu 
betonu. Również dozowanie opóźniacza w celu w celu uniknięcia powstawania styków roboczych pomiędzy 
kolejnymi warstwami układanego betonu może mieć wpływ na zmianę koloru betonu. Należy rozważyć 
dozowanie środków opóźniających wiązanie na zbliżonym poziomie do wszystkich partii betonu ze względu 
na utrzymanie jednolitości barwy. 

Zaleca się napowietrzanie betonu w elementach narażonych na cykliczne zamrażanie i odmrażanie 
(kapach, filarach, przyczółkach) przez dodanie domieszek napowietrzających, gdyż zwiększają one mrozo-
odporność betonu narażonego na cykliczne zamrażanie i odmrażanie.  

Zaleca się stosowanie domieszek napowietrzających również w pozostałych elementach, ale w tych 
przypadkach ostateczną decyzje pozostawia się Inżynierowi.  

Przy stosowaniu domieszek i dodatków należy zwrócić uwagę, aby nie spowodowały one istotnych 
różnic w kolorystyce poszczególnych elementów obiektów; domieszki opóźniające wiązanie powodują uzy-
skanie powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzające powodują uzyskanie jaśniejszej barwy 
powierzchni. 
             Należy stosować wyłącznie domieszki i dodatki dopuszczone do stosowania w budownictwie komu-
nikacyjnym, dla których producent przedstawi: 
– deklarację zgodności z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną 

i oznaczenie znakiem budowlanym  
albo 
– deklarację zgodności z Polską Normą wprowadzającą normę zharmonizowaną na wyrób budowlany lub 

europejską aprobatą techniczną oraz oznaczenie CE.  
Ogólną przydatność domieszek należy ustalić zgodnie z PN-EN 934-2:2010. 

  
2.4.  Skład mieszanki betonowej 
 
2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony  zgodnie z „Rozporządzeniem” i następującymi  
zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszan-

ki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  
2) wartość stosunku w/c nie może być większa niż  0,5 (wartość stosunku c/w mniejsza od 2)  
      W trakcie betonowania całego obiektu należy utrzymywać współczynnik w/c na tym samym poziomie.       
      Różnice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczać 0,02, 
3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 12350-  
    2:2001 powinna  wynosić S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm) ). Różnice między zało- 
    żoną konsystencją mieszanki,   a kontrolowaną nie mogą przekroczyć  ± 10 mm przy pomiarze stożkiem    
    opadowym. 
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać naj 
    mniejszej  jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-  
     EN 12350-7:2001 nie  powinna przekraczać: 

– wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– przedziałów wartości podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 

 
Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 
 
Lp. Rodzaj betonu Zawartość powietrza, w %,  przy uziarnieniu 

kruszywa 
  0 ÷ 16 mm 
1 beton narażony na czynniki atmosferyczne 3,5 ÷ 5,5 
2 beton narażony na stały dostęp wody, 

przed zamarznięciem 
4,5 ÷ 6,5 
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5) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszy-
wie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 

6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
− z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betono-

wych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wi-
browanie charakteryzuje się największą masą objętościową, 

7) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
− 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 (C20/25) i B30 (C25/30), 
− 450 kg/m3 dla betonu klas B35 (C 30/37) i wyższych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 

8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą wytrzy-
małość na ściskanie należy określić jako równą  1,3 Rb

G . 
 
2.4.2. Wymagane właściwości betonu 

 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 
1 Nasiąkliwość do 4 %,   PN-88/B-06250  

2 Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250  
3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%. 

Spadek wytrzymałości nie większy od 20 %  
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) 

PN-88/B-06250  

  
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno być wy-
konane wg PN-88/B-06250 p. 6.5.2. z zastosowaniem wody. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1.  Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
 
3.2.2.  Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (za-
brania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

 
3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). 
Zabrania się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wy-
maganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz ko-
niecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzynio-
wych ani wywrotek. 
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3.2.4.  Podawanie mieszanki  
 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróż-
nianie lub pompy  przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  
 
3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się 
w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny  
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
 
4.2.  Transport i przechowywanie cementu 
 
4.2.1. Przechowywanie cementu 

Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach za-
daszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach zamkniętych 
(budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być 
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanie-
czyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Cement luzem powinien być przechowywany w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych 
lub betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopa-
trzonych w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrz-
nych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania: 
-   okres przechowywania w magazynach zamkniętych i zbiornikach nie powinien być dłuższy od gwaranto-
wanego przez producenta okresu zachowania cech normowych cementu 
-   okres przechowywania w składach otwartych nie powinien być dłuższy niż 10 dni. 

Technika przechowywania cementu: 
a)  przechowywanie cementu workowanego: 
poszczególne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymałościowe cementu powinny być układane w oddziel-
nych stosach. Między stosami ułożonych worków należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające do-
stęp do poszczególnych stosów. Szerokość dróg przejazdowych powinna być dostosowana do używanego w 
magazynie środka transportu, 
b)  przechowywanie cementu luzem: 
w każdym ze zbiorników należy przechowywać cement jednego rodzaju i jednej klasy wytrzymałościowej, 
pochodzący od jednego dostawcy, 
c) znakowanie przechowywanego cementu:  
stosy worków z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorców powinny być zaopatrzone w 
tabliczki zawierające informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwę wytwórni i miejscowość, masę cementu 
w partii i datę wysyłki. 
 
4.2.2. Transport cementu 
 
Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy  
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Ce-
ment wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.  
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. Każda partia cementu, dla której wydano od-
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dzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróż-
nienie. 
 
4.3.  Transport i magazynowanie kruszywa 

 
Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowa-
niem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, ma-
rek i gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
 
     Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy 
w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi 
(„gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju kon-
strukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż początek wiązania użytego 
cementu (dla którego opracowana jest receptura) w zależności od temperatury otoczenia, z uwzględnieniem 
możliwości zmiany tego czasu użytymi domieszkami. Czas wiązania cementu do wykonania mieszanki be-
tonowej  należy badać, zgodnie z zapisem p. 2.3.1.  

Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie.  
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie przenośników ta-
śmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry  i 12° przy trans-

porcie w dół, 
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgar-

niania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być 
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu 
powinno się używać rynien lub lejów zsypowych.  Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie po-
winna wynosić więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsy-
powych z wysokości do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 8,0 m.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.2.  Zalecenia ogólne 
 
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

           Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową,  ST oraz z wymaganiami 
norm PN-88/B-06250, PN-91/S-10040 i „Rozporządzeniem” oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną 
przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
 Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji  
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie,  
projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 
-   wybór składników betonu, 
-   opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
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-   sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-   sposób transportu mieszanki betonowej, 
-   kolejność i sposób betonowania, 
-   wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
-   sposób pielęgnacji betonu, 
-   warunki rozformowania konstrukcji, 
-   zestawienie koniecznych badań. 
UWAGA: Recepta na skład mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Powinna 

być ona przedstawiona wraz wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składni-
ków i próbek betonu z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi ą jej korekt ę,  
a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty. 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.            roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 
2. wytworzenie mieszanki betonowej, 
3. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
4. pielęgnację betonu, 
5. rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
6. wykańczanie powierzchni betonu, 
7. roboty wykończeniowe. 
 
5.3.  Roboty przygotowawcze 

  
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyj-

nych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową kon-

strukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
5.3.1. Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte 
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach sto-
sowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betono-
wej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu za-
gęszczenia i obciążania pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji projektowej, 
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do 

form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i ode-

brane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej kon-
strukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia 
betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 
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     Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych do-
kumentacją projektową: 
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 

– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 
−0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
−0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
 

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 
1/200 l  - w  deskach i belkach pomostów, 
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i   żelbetowych, 
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 
 

5.3.2. Rusztowania  
 
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego, 
opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać wymagania poda-
ne w PN-99/S-10040. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane 
w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wyko-
nawcę. Sposób posadowienia rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz 
uzyskać wszelkie pozwolenia.  

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  niż wychylenie o ± 

10 cm w poziomie w mierze liniowej, 
d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarków)  o ± 20 cm, 
e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 
f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 
 
5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakła-
dzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. Wykonywanie masy beto-
nowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera.  
      

Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie wagowo  
z dokładnością ± 3% w przypadku kruszywa oraz  ± 2% w przypadku pozostałych składników. Wagi powin-
ny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 
sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
      Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania powinien 
być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia mie-
szającego, jednak nie powinien być krótszy niż  2 minuty. 
 
5.5.  Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 
5.5.1.  Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 
           Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.  
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Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych ele-
mentów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewen-
tualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwyko-
nawców). 
 
5.5.2.  Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej, w miarę możliwości, pomiar ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej wykonuje się przy wylocie. W innych przypadkach wykonać badanie 
mieszanki pobranej z kosza pompy. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji tech-
nologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wi-
bratorami wgłębnymi; 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy; 

– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wi-
bratory wgłębne. 

 
5.5.3.  Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
− wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wi-

bratora, 
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie   20÷30 s, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,35÷0,7 m, 

− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej grubości 
należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

− belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i cha-
rakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s, 

− wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie grub-
szych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym, 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inży-
niera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 
 
5.5.4.  Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno 
być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042. Po-
wierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
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− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 

− narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub zaprawy ce-
mentowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, dla których Wykonawca 
przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, 

− obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betono-
wania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożone-
go betonu. 
 
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

      Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w  chwili  układania  i zabezpieczenia  
uformowanego  elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzyma-
łości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35°C. 

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

     Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpie-
czenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez 
stosowania odpowiednich zabezpieczeń. 
 
5.6.  Pielęgnacja betonu 
 
         Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasło 
necznieniem. 
        Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy możliwie najwcześniej rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu  i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na do-
bę).  Przy temperaturze  +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny  
w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania od-
nośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
          Woda  stosowana  do  polewania   betonu  powinna   spełniać  wymagania   normy PN-EN 1008:2004. 
 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.7.  Rozbiórka deskowań i rusztowań 
 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projek-
towej i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze rozformowanie 
elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inżyniera. 
 
5.8.  Wykańczanie powierzchni betonu 

 
Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
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a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad po-
wierzchnię,   

b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaga-

niom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST określającej warunki układania hydroizolacji, 
d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betono-

wania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty powin-
no się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmie-
rzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebra-
niu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i wystają 
z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią be-
tonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wysta-
jące powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie zatwier-
dzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić beto-
nem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

 
5.9.  Roboty wykończeniowe 
  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
-  odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
-  roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
5.10.   Tolerancje wykonania:  
 
- przekroje podwaliny  ± 1 cm,  
 - rzędne ± 1 cm.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00.   „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a)  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wyma-
ganiami podanymi w ST, 
b)  wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2 
lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.  Badania składników mieszanki betonowej 
 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
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– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
– obecności grudek. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Wymagania dla cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  Początek 
wczesna 

 
Klasa cementu 

po 2 
dniach 

po 7 
dniach 

normowa,  
po 28 dniach 

 czasu wiązania, 
min 

Stałość objętości 
(rozszerzalność),  

mm 

Klasa 32,5  - ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

Klasa 42,5 ≥ 10 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

Klasa 52,5  ≥ 20 - ≥ 52,5 - ≥ 45 

≤ 10 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
 

W przypadku gdy: 
− czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996, 
− cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002, 
− okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002, 
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996 

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy 
przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-86/B-06712, 
− oznaczenie kształtu ziaren wg PN-86/B-06712  (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. 
Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wodę spełniającą wymogi PN-EN 1008. W przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 .  
Użycie wody wodociągowej nie wymaga badań.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 

6.4.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 
6.4.1. Zakres kontroli 
 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
− nasiąkliwość betonu, 
− odporność betonu na działanie mrozu, 
− przepuszczalność wody przez beton. 
            Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 
w PN-88/B-06250  oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek 
do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. Projektant 
może określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 
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6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także na 
próbkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Badanie na-
leży przeprowadzić zgodnie z PN-EN 12350-2:2001. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki  
a kontrolowaną nie powinny przekroczyć wartości podanych w pkt. 2.4.1. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczy-
nu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowa-
nie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.  2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy 
stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Badanie to należy przeprowadzić używając przyrządu pomiarowego wg PN-85/B-04500 zgodnie z PN-88/B-
06250. 
    Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać przedziałów wartości 
podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki  
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu lub na jeden 
element obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3, 12 próbek w przypadku elementów konstrukcji 
betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę 
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-88/B-06250. W przypadku 
badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki należy sprowadzić do próbki 
podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250.  

Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej okre-
ślonej wg   PN-88/B-06250. 

  Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane 
na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na próbkach o innym wieku, nale-
ży wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki 
przeliczeniowe wg PN-88/B-06250.  

 
6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza 
się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania 
obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu.  Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wycię-
tych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się zgodnie 
z planem kontroli, zaleca się wykonanie badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych lo-
sowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu. 
 
6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności 
betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu 
mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontro-
li, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu. 
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Zaleca się badanie mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie 
kontroli.  
    Badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno być wykonane  wg PN-88/B-06250, z zastosowa-
niem wody. 
     Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące warunki: 
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
–   obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie      
         jest większe niż 20%, 

 
6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 
 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności be-
tonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania skła-
du mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kon-
troli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza 
się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli 
pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie 
stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 
6.4.8.  Pobranie próbek i badanie 
 
          Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250  i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynie-
rowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
 
6.4.9.  Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 
 
 W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu  
w konstrukcji. 
 Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 
– sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004),  
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005 ), 
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2001), 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania 

proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji 
odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach. 

Interpretacji wyników badań należy dokonać wg PN-EN 13791:2008. 
 

6.5.  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 
 
 Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja 
projektowa albo ST nie przewidują inaczej.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 
– usytuowanie w planie: ± 1,0 cm, 
– rzędne wierzchu gzymsu: ± 1,0 cm, 
– płaszczyzny i krawędzie-  odchylenie od pionu: ± 1,0 cm, 
 
6.6.  Kontrola rusztowań i deskowań 
 
             Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału 
zgodnie z: 
– PN-89/S-10050 w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
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Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących 

miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywność stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 
        Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z po-

ziomem wymaganym. 
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej  

w nawiązaniu do niezależnych reperów.  
 Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem powinny być prowa-
dzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te powinny być prowadzone 
również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego 
obciążenia. 
 
6.7.  Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie 
betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być wi-
doczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę de-
skowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyj-
nych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli 
otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042 . Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku 
podłużnym i połowy szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m. 
          Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o minimalnym 
skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidłowości 
wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-   wykonanie deskowań i rusztowań, 
-   wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów). 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne“ 
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  oraz niniejszej ST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m3 betonu  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań),  
– wykonanie operatów wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robót nad 

rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń,  
– opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów jak również osa-

dzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórko-

wych, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– dokumenty i czynności odbiorowe, 
– odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicz-
nej. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tym-

czasowych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy 
 
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku 
3. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości 
4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości  objętości 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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6. PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 
9. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn 

10.  PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń obcych 
11. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
12. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie 

gęstości  ziaren i nasiąkliwości 
13. PN-EN 12350-7:2001   Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody   

                                   ciśnie niowe (wersja oryg. 2009) 
14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena przy-

datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produk-
cji betonu 

15. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
16.  PN-EN 206-1:2003   Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (wersja oryg.  

                                    2009) 
17.  PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu               

                                    stożka 
18. PN-99/S-10040 Obiekty  mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania   

i  badania 
19. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
20. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
21.  PN-EN 12504-1:2001  Badania betonu w konstrukcjach – Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie,  

                                    ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 
22. PN-EN 13791:2008    Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych  

                                    wyrobach betonowych 
23. PN-EN 12504-2:2001/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badanie nieniszczące.  

                                     Oznaczanie liczby odbicia 
24. PN-EN 12504-4:2005  Badania betonu – Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
25. PN-89/S-10050   Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
26. PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i  badania 
27. PN-EN 934-2:2002   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu.    

                                      Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
 

10.3. Inne dokumenty 
 
28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 
735 
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M - 13.02.00   BETON  NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKTACH  
                        MOSTOWYCH 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.       Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B 25,  
w drogowych obiektach inżynierskich, przy przebudowie przepustu kamiennego na rowie melioracji 
szczegółowych, w km 47+670 drogi wojewódzkiej nr 515 Malbork – Susz, koło miejscowości Różnowo, na 
przepust stalowy. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane przy opracowaniu dokumentów przetargowych oraz realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacjami. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem betonu niekonstrukcyjnego klasy B 10 (C8/10) - zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ułoże-
niu go w niekonstrukcyjnych elementach obiektów mostowych. Zakres obejmuje: 
 -  wykonanie podłoża („korka”) betonowego pod fundamentem ścianki czołowej przepustu   
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji pro-
jektowej, o wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B 25. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz z ST M-13.01.00. „Beton 
konstrukcyjny w obiekcie mostowym”.    
 
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy niższej niż B 25, stosowanego w drogowych obiektach in-
żynierskich nie obowiązują wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiek-
ty inżynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien być wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-
06250. Nasiąkliwość betonu B 10 nie większa niż  9%. 
 
2.2. Wytrzymałość betonu 
 
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową.  
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2.3.  Składniki mieszanki betonowej 
 
2.3.1. Cement  
 

Do wykonania betonu klasy poniżej B25  powinien być stosowany cement  klasy 32,5  spełniający 
wymagania normy PN-EN 197-1. 
 Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz ST M-
13.01.00.  p. 4.2.  Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań ST. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu 
musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 
2.3.2. Kruszywo 
 
     Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej B 25 powinno być marki nie mniejszej niż 20 i odpowia-
dać wymaganiom normy PN-86/B-06712  dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać 
poniższe wymagania: 
– jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 

31,5 mm, 
– łączne uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych na rysunku 1, 
– przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania pktu 2.4, 
– ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 

odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,5 mm (dla betonu klasy poniżej B 25) 

 

 
 
 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która 
powinna być wydana na podstawie: 
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-

86/B-06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik ba-
dania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
− oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001  (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 
− należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz stałości zawar- 
tości frakcji 0 ÷ 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu. 
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji 
kruszywa.   
 
2.3.3. Woda zarobowa do betonu 
 
Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 
wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.3.4.  Domieszki i dodatki do betonu 
 
 Jako domieszki należy rozumieć substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilo-
ściach na tyle małych, że nie muszą być traktowane jako składnik objętościowy betonu. Natomiast dodatki 
występujące w postaci materiału drobnoziarnistego muszą być ze względu na stosowaną większą ilość doli-
czone do masy cementu jako dodatkowy składnik objętościowy.  
 Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 
  1) domieszek uplastyczniających, 
  2) domieszek upłynniających, 
  3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 
  4) domieszek napowietrzających, 
  5) domieszek przyspieszających wiązanie, 
  6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 
  7) domieszek opóźniających wiązanie, 
  8) domieszek i dodatków uszlachetniających, 
  9) domieszek i dodatków mineralnych, 
10) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów i pochylni, 
11) domieszek mrozoochronnych. 

  
            Należy stosować domieszki i dodatki dopuszczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 
dla których producent przedstawi: 
– deklarację zgodności z Polską Normą, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną 

i oznaczenie znakiem budowlanym  
albo 
– deklarację zgodności z Polską Normą wprowadzającą normę zharmonizowaną na wyrób budowlany lub 

europejską aprobatą techniczną oraz oznaczenie CE.  
Ogólną przydatność domieszek należy ustalić zgodnie z PN-EN 934-2:2010. 

 
2.4.  Skład mieszanki betonowej 
 
2.4.1.  Ustalanie składu mieszanki betonowej 
 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z ST oraz normą PN-88/B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wi-
browanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 

w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  
2) wartość stosunku w/c powinna być nie większa niż 0,6 dla betonu narażonego bezpośrednio na działanie 

czynników atmosferycznych i niż 0,55 dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem, 
3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór odpo-

wiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm:  
- klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 12350- 
     2:2001 powinna wynosić S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm). Różnice między założo 
    ną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć  ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opa- 
   dowym. 

– ilość zaprawy i łączną ilość cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Ilość zaprawy, cementu i kruszywa zapewniające urabialność mieszanki  betonowej 

 
 

Rodzaj elementu 

Zalecana ilość za- 
prawy w dm3 na 1 m3 
mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma objętości absolutnych 
cementu i ziarn kruszywa poniżej 0,125 mm, 

w dm3 na 1 m3 mieszanki betonowej 
Żelbetowe i betonowe elementy  
i konstrukcje o najmniejszym 
wymiarze przekroju większym niż 
60 mm i kruszywie do 31,5 mm 

 

450 ÷550 

 

80 

 
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać naj- 
     mniejszej jamistości.  
5) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się  przekroczenie tej ilości  

o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi: 

– dla betonu narażonego bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych:  250 kg (dla betonu 
niezbrojonego), 

6) recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Przy projektowaniu 
składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10° C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 
określić jako równą 1,3 Rb

G. 
 
2.4.2. Wymagane właściwości betonu 
 

Beton powinien spełniać warunek wytrzymałości na  ściskanie. Wytrzymałość ta jest oznaczona jego 
klasą. Badanie wytrzymałości na ściskanie - wg  PN-88/B-06250 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Sprzęt do wykonania robót powinien spełniać wymagania podane w ST M-13.01.00.,  pkt 3. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
            Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
 
4.2. Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej   
 

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w ST M-13.01.00.,  pkt 4.2 i 4.3.   
 
4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
 
Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST M-13.01.00. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
 
5.2.  Zalecenia ogólne 
 
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 
 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, ST i z wymaganiami 
normy  PN-88/B-06250 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną 
przez Inżyniera.   
 Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, 
ewentualne projekty wykonawcze deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania elementu konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 
 
5.2.2. Zakres robót 

 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

-   roboty przygotowawcze, 
-   wytworzenie mieszanki betonowej, 
-   podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej , 
-   pielęgnację betonu, 
-   rozbiórkę deskowań, 
-   wykańczanie powierzchni betonu, 
-   roboty wykończeniowe. 
 
5.3.  Roboty przygotowawcze 
 

    Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-   prawidłowość wykonania deskowań, jeśli występują, 
-   prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje, 
-   zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
     (w przypadku betonu zbrojonego), 
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-   prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstru-  
     kcję (np. marki), 
-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
     W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu 
o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Ustalona konstrukcja desko-
wań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wyle-
waniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu zagęszczenia. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  

(w przypadku elementów widocznych), 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju  

do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny zapewniać wykonanie elementów betonowych z dokładnością  ± 1 cm. 

 
5.4.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w ST M-13.01.00.  
pkt 5.4.  
 
5.5.      Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, układanie i zagęsz-
czanie, dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielęgnacja betonu powin-
ny być zgodne z ST M-13.01.00., pkt 5.5. 
 
5.6.       Rozbiórka deskowań 
 
       Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej 
i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej. 
 
5.7.  Wykańczanie powierzchni betonu 
 
 Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny być odpowiednio wykańczane 
wtedy, jeżeli dokumentacja projektowa lub ST stawiają takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie 
należy wykańczać zgodnie z ST M-13.01.00. pkt 5.8.  
 
5.8.  Roboty wykończeniowe 
 
 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
-   odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
-   roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a)  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wyma-
ganiami podanymi w ST, 
b)  wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 
lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania składników mieszanki betonowej 
 
  Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą obecności grudek  
 Nie dopuszcza się obecności grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

  Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy 
przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
− oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13. 
           Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla żwiru marki 20. 
Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wodę spełniającą wymogi PN-EN 1008. W przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 .  
Użycie wody wodociągowej nie wymaga badań.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.4. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
 
  Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
oraz betonu: 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. szczegóło-
we określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli 
jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 
   Kontrolę jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać zgodnie z ST M-13.01.00. pkt 6.3. 
oraz PN-88/B-06250.  Wyniki kontroli powinny być zgodne z pkt 2.4 niniejszej ST. 
 
6.5. Tolerancje wymiarów  
 
Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, to wymiary elementów nie powinny różnić się 
od projektowanych więcej niż o 1,0 cm.    
 
6.6. Kontrola deskowań 
 
         Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z 

poziomem wymaganym. 
Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do 

niezależnych reperów.  
 
6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie 
betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być wi-
doczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę de-
skowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystkie nieprawidłowości wy-
kończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 8 . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-  wykonanie deskowań, 
-  wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. podłoża pod fundamenty). 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”  
oraz niniejszej ST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00.  „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m3 betonu  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych,  
– opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych, 
– wykonanie deskowania, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektową otworów jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań,  
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
 
 Cena wykonania robót określonych niniejsza ST obejmuje: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 
 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. M-13.01.00. Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 
 
10.2.     Normy 
 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości. 
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu 

ziaren 
10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawar-

tości gęstości ziaren i nasiąkliwości 
13 PN-EN  12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza - Meto-

dy ciśnieniowe (wersja oryg. 2009) 
14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

15. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
16. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

(wersja oryg. 2009) 
17. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka 
19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
20. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu.    

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
21. PN-99/S-10040 Obiekty  mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania  

i badania 
22. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
 
10.3.    Inne 
 
23.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 
735 
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