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1. D-00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.1. WSTĘP. 

1.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych i towarzyszących w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi 
Radły.”. 
1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
1.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla zadania jak w pkt. 1.1. 
1.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
1.1.4.1. CHODNIK. 

Wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.1.4.2. DROGA TYMCZASOWA (MONTAŻOWA). 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.1.4.3. 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/ 
Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.1.4.4. INŻYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU/INSPEKTOR NADZORU. 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
1.1.4.5. KIEROWNIK BUDOWY. 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
1.1.4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. 

Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.1.4.7. KORYTO. 

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.1.4.8. KSIĄŻKA OBMIARÓW. 

Akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.4.9. LABORATORIUM. 

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.1.4.10. MATERIAŁY. 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

1.1.4.11. NAWIERZCHNIA. 

Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 
• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 

ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń 
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

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

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

• Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest 
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

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

• Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody 
przedostającej się do nawierzchni. 

1.1.4.12. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOŚĆ. 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.1.4.13. PODŁOŻE NAWIERZCHNI. 

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
1.1.4.14. PODŁOŻE ULEPSZONE NAWIERZCHNI. 

Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 
1.1.4.15. POLECENIE INŻYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU/INSPEKTORA 

NADZORU. 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.1.4.16. PROJEKTANT. 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.1.4.17. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.1.4.18. ŚLEPY KOSZTORYS. 

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.1.4.19. TEREN BUDOWY. 

Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
1.1.4.20. ZADANIE BUDOWLANE. 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych. 
1.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
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przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.1.5.1. 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 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i określoną w umowie 
ilość kompletów SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
• Zamawiającego; wykaz 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. 

1.1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST. 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 

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

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 

1.1.5.4.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe 
(„pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 
oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

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 pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.1.5.4.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

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

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.1.5.5. 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: 
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• 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: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 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 zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

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

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 Zamawiający. 
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1.1.5.8. 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/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 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. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie na bieżąco 
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.1.5.9. 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/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru 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/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.1.5.11. 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/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.5.12. 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/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 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/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.1.5.13. 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/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia. 
1.1.5.14. WYKOPALISKA. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle 
oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 

1.2. MATERIAŁY. 

1.2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru 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 SST w czasie realizacji robót. 
1.2.2. 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/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
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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, 
bądź odtransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora 
nadzoru. 

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/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

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/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
1.2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
Jeśli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 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/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
1.2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru 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/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.2.5. 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/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
• Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie miał wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 

• jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do 
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 

1.3. 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 SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

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/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru 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 SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

1.4. 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, SST i 
wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, 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/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, 
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. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczania kół pojazdów 
wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne. 

1.5. 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, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 
wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
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przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
o sposób zapewnienia BHP, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

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

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

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

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

o 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, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

O zmianie zakresu programu może zadecydować Inspektor 
nadzoru. 
1.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
projektu/Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
1.6.3. POBIERANIE PRÓBEK. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
1.6.4. BADANIA I POMIARY. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.6.5. RAPORTY Z BADAŃ. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/ Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
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najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
1.6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA/KIEROWNIKA 

PROJEKTU/INSPEKTORA NADZORU. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
1.6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi 
nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
1.6.8. DOKUMENTY BUDOWY. 

1.6.8.1. DZIENNIK BUDOWY. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

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

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
1.6.8.2. 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. 
1.6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 

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

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach 1.6.8.1, 1.6.8.2, 1.6.8.3, następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
1.6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 

1.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 



D-00.00.00 - Wymagania ogólne. str. 9 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

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

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
1.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
1.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru. 
1.7.5. 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 lub danymi uzyskanymi z 
programów komputerowych wspomagających projektowanie 
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/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru. 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 

1.8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
1.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.8.3. 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 
Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. 
1.8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

1.8.4.1. 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 Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
1.8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
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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. 
1.8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

1.9.1. 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. 

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

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
1.9.2. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE D-00.00.00. 

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

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

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

2) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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2. D-01.01.01A – POMIARY GEODEZYJNE. 

2.1. WSTĘP. 

2.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z pracami geodezyjnymi przy realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa 
drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.12.1.1. 
2.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie położenia 
projektowanych elementów zagospodarowania terenu. 

W zakres robót pomiarowych wchodzą: 
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

punktów głównych i punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie osi ciągów komunikacyjnych, obrysów nawierzchni i 

innych elementów, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 

roboczych), 
• ew. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

2.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

2.2. MATERIAŁY. 

2.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do stabilizacji 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. 

2.3. SPRZĘT. 

2.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
2.3.2. SPRZĘT POMIAROWY 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

2.4. TRANSPORT. 

2.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
2.4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 

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

2.5. WYKONANIE ROBÓT. 

2.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
2.5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą 
Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inspektora. 

Punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
2.5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH. 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi nie 
może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe 
(repery robocze) wzdłuż osi, a także przy każdym obiekcie 
inżynierskim. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
2.5.4. WYZNACZENIE OSI I OBRYSÓW NAWIERZCHNI ORAZ INNYCH 

OBIEKTÓW. 

Tyczenie 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. 
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Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy. 

Do utrwalenia osi i obrysów w terenie należy użyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.2. 
2.5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie 
krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować 
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

2.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
2.6.2. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 
trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

2.7. OBMIAR ROBÓT. 

2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest ha (hektar) obmierzonego terenu. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT. 

2.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
2.8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z pomiarami geodezyjnymi w terenie 
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

2.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
2.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 ha wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi i obrysów oraz 

punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 

4) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 
1978. 

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
GUGiK 1983. 

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
GUGiK 1979. 

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
9) Wytyczne techniczne G-3.1 
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3. D-01.02.02 – ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

3.1. WSTĘP. 

3.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości 
Ługi Radły.”. 
3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
3.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz 
darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
3.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
3.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

3.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3.3. SPRZĘT. 

3.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU ORAZ DARNINY. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu 
należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do 
ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku 
transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny 
nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 
• noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
• łopaty i szpadle. 

3.4. TRANSPORT. 

3.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
3.4.2. TRANSPORT HUMUSU I DARNINY. 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

3.5. WYKONANIE ROBÓT. 

3.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

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

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach 
dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
3.5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do 
późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, 
sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inspektora. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót 

(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 
projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z 
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora, 
według faktycznego stanu występowania. 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 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

3.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
3.6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU LUB/I DARNINY. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

3.7. OBMIAR ROBÓT. 

3.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy 
humusu oraz darniny. 

3.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

3.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
3.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
• zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem 

na odkład. 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Nie występują. 
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4. D-01.03.04B – ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY. 

4.1. WSTĘP. 

4.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót naprawczo-konserwacyjnych przy realizacji 
zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”. 
4.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
4.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz naprawy ewentualnych 
uszkodzeń studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, 
wpustów ulicznych), studzienek telekomunikacyjnych, studzienek 
elektroenergetycznych, zasuw wodociągowych oraz zaworów 
gazowych. 
4.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

4.1.4.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA. 

Urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 
4.1.4.2. STUDZIENKA REWIZYJNA (KONTROLNA). 

Urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji 
i przewietrzania. 
4.1.4.3. WPUST ULICZNY (WPUST ŚCIEKOWY, STUDZIENKA 

ŚCIEKOWA). 

Urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
4.1.4.4. WŁAZ STUDZIENKI. 

Element żeliwny bądź betonowy przeznaczony do przykrycia 
podziemnych studzienek, umożliwiający dostęp do urządzeń sieci. 
4.1.4.5. KRATKA ŚCIEKOWA. 

Urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry 
do wpustu ulicznego. 
4.1.4.6. STUDZIENKA 

TELEKOMUNIKACYJNA/ELEKTROENERGETYCZNA. 

Urządzenie stanowiące część sieci, w którym realizowane są 
połączenia i lokalizowane dodatkowe wyposażenie tejże sieci. 
4.1.4.7. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
4.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

4.2. MATERIAŁY. 

4.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
4.2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ I 

EWENTUALNEJ NAPRAWY USZKODZONEJ STUDZIENKI. 

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki 
kanalizacyjnej należy użyć: 
• materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki 

otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego 
wbudowania, 

• materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego 
samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy. 

4.3. SPRZĘT. 

4.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

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

4.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ 

USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ. 

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• piły tarczowej, 
• młota pneumatycznego, 
• sprężarki powietrza, 
• dźwigu samochodowego, 
• zagęszczarki wibracyjnej, 
• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

4.4. TRANSPORT. 

4.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien 
odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-03.02.01, w przypadku 
materiałów do naprawy studzienki. 

4.5. WYKONANIE ROBÓT. 

4.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

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

Roboty należy prowadzić po wykonaniu rozbiórki nawierzchni. 
4.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Rozpoznanie polega na: 
• ustaleniu sposobu deformacji studzienki/zaworu/zasuwy, 
• rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych 

elementów urządzenia, 
• ustaleniu rzędnej górnej powierzchni przykrycia 

studzienki/zaworu/zasuwy na podstawie dokumentacji 
projektowej. 

4.5.3. WYKONANIE REGULACJI STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ/ 

TELEKOMUNIKACYJNEJ/ELEKTROENERGETYCZNEJ. 

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji  studzienki obejmuje: 
• zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego, 
• rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki (np. części 

żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, kręgów podporowych 
itp.), 

• zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 
przydatnego do dalszych robót, 

• szczegółowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzenia i podjęcie 
końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejących 
materiałów, 

• sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej 
części studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. 
uzupełnieniem ubytków, 

• w przypadku niewielkiej różnicy poziomu istniejącego w stosunku 
do projektowanego - poziomowanie górnej części komina 
włazowego, nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie 
deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 
klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do 
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, 
pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 

• osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z 
wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zaprawą cementową. 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z 

uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, 
elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy 
określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej 
specyfikacji technicznej. 
4.5.4. WYKONANIE REGULACJI ZAWORU/ZASUWY 

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji  zaworu/zasuwy 
obejmuje: 
• demontaż studzienki zaworowej, 
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• demontaż bądź regulację przedłużenia, 
• montaż nowej studzienki zaworowej na uprzednio wykonanej 

podbudowie, 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

4.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
4.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

• sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
4.6.3. 6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy 
wykonać w czasie robót podaje poniższa tablica. 

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Roboty rozbiórkowe 1 raz Akceptacja 
nieuszkodzonych 

materiałów 
2 Szczegółowe rozpoznanie 

uszkodzenia i decyzja o 
sposobie naprawy 

1 raz Akceptacja Inspektora 
Nadzoru 

3 Regulacja 
studzienki/zaworu/zasuwy 

Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

4 Położenie 
studzienki/podmurowania i 

kraty w stosunku do 
otaczającej nawierzchni 

(po wykonaniu 
nawierzchni ujętych 

odrębnymi specyfikacjami) 

1 raz Kratka ściekowa ok. 0,5 
cm poniżej, właz 

studzienki - w poziomie 
nawierzchni 

Podmurowanie kraty ok 4 
zm powyżej poziomu 

projektowanej nawierzchni 
4.6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBÓT 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
• poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego 

do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ 
powierzchniowy wód. 

4.7. OBMIAR ROBÓT. 

4.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt regulowanej 
studzienki/zaworu/zasuwy. 

4.8. ODBIÓR ROBÓT. 

4.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
4.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty rozbiórkowe, 
• regulacja studzienki/zaworu/zasuwy. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

4.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
4.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie regulacji studzienki/zaworu/zasuwy, 
• odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na 

składowisko, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 

specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Brak. 
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5. D-01.02.04 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROGOWYCH, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW. 

5.1. WSTĘP. 

5.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką elementów zagospodarowania terenu w trakcie realizacji 
zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”.  
5.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
5.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
• warstw nawierzchni, 
• krawężników, obrzeży i oporników, 
• chodników, 
• przepustów, 
• ogrodzeń drewnianych. 
5.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
5.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

5.2. MATERIAŁY. 

5.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

5.3. SPRZĘT. 

5.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
5.3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, 
ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchni, 
• koparki. 

5.4. TRANSPORT. 

5.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem 
transportu. 

5.5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu 
obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
pod nawierzchnie należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST D-02.00.01. 

Destrukt nawierzchni z betonu asfaltowego należy odwieźć na 
składowisko wskazane przez Inspektora nadzoru. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

5.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.01. 

5.7. OBMIAR ROBÓT. 

5.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
5.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów 
dróg i ogrodzeń jest: 
• dla nawierzchni i chodnika –  m2 (metr kwadratowy), 
• dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, 

ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
• dla innych elementów: 
o betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
o prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

5.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

5.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
5.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

5.9.2.1. ROZBIÓRKA WARSTW NAWIERZCHNI: 

Składniki cenotwórcze: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
• rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu 

ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
5.9.2.2. ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY I OPORNIKÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i 

oczyszczeniem, 
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
• załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
5.9.2.3. ROZBIÓRKA CHODNIKÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
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• ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych 
materiałów chodnikowych, 

• ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu 
ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
5.9.2.4. ROZBIÓRKA INNYCH ELEMENTÓW. 

Składniki cenotwórcze: 
• odkopanie fundamentów, ław, umocnień itp., 
• rozebranie elementów obiektu, 

• sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do 

uzyskania �� 	≥ 	1,00 wg BN-77/8931-12, 
• uporządkowanie terenu rozbiórki. 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

5.10.1. NORMY. 

10) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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6. D-02.00.01 – ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.1. WSTĘP. 

6.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 
678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
6.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
6.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
6.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

6.1.4.1. BUDOWLA ZIEMNA. 

Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
6.1.4.2. WYSOKOŚĆ NASYPU LUB GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU. 

Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
6.1.4.3. WYKOP PŁYTKI. 

Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
6.1.4.4. WYKOP ŚREDNI. 

Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
6.1.4.5. WYKOP GŁĘBOKI. 

Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
6.1.4.6. BAGNO. 

Grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, 
charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 
obciążeniem. 
6.1.4.7. GRUNT NIESKALISTY. 

Każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
6.1.4.8. UKOP. 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w 
obrębie obszaru robót. 
6.1.4.9. DOKOP. 

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone 
poza obszarem robót. 
6.1.4.10. ODKŁAD. 

Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych 
do budowy oraz innych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 
6.1.4.11. WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA GRUNTU. 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

�� =
	


	
�
 

gdzie: 
	
 - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, 

zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
	
� - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 

przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
6.1.4.12. WSKAŹNIK RÓŻNOZIARNISTOŚCI. 

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

� =
��

���
 

gdzie: 
�� - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 

(mm), 
��� - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, 

(mm). 

6.1.4.13. WSKAŹNIK ODKSZTAŁCENIA GRUNTU. 

Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

�� =
��

��
 

gdzie: 
�� - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 
�� - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym 

obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
6.1.4.14. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
6.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

6.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

6.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje PN-S-
02205:1998. 
6.2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasypów. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora. 

6.3. SPRZĘT. 

6.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 
(spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji 
itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

6.4. TRANSPORT. 

6.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
6.4.2. TRANSPORT GRUNTÓW. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu 
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  
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6.5. WYKONANIE ROBÓT. 

6.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
6.5.2. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW. 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi 
projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
6.5.3. ODWODNIENIA PASA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy 
systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
6.5.4. 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 poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% 
w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny 
wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć 
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić 
poza teren pasa robót ziemnych. 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

6.6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA. 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli 
zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z 
dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.6.2.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania 
robót określono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01. 
6.6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO. 

6.6.3.1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998. 
6.6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę 
za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6.7. OBMIAR ROBÓT. 

6.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.7.2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH. 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych 
robót ziemnych. 

6.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

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

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-
02.01.01, pkt 9. 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

6.10.1. NORMY. 

11) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. 
Podział i opis gruntów. 

12) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
13) PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 

biernej. 
14) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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7. D-02.01.01 – WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH. 

7.1. WSTĘP. 

7.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi 
dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
7.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
7.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach nieskalistych. 
7.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 
1.4. 
7.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 1.5. 

7.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, 
który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Grunt powinien 
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni 
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić 
do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST. 

7.3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 
SST D-02.00.01 pkt. 3. 

7.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w 
SST D-02.00.01 pkt 4. 

7.5. WYKONANIE ROBÓT. 

7.5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby 
grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
7.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA I NOŚNOŚCI GRUNTU. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), powinno wynosić [według schematu: 
warstwa górna do 20 cm (warstwa od 20 do 50 cm)]: 1,00 (0,97). 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie 
spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
powyżej. 

Jeżeli podane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 

w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu 
na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
7.5.3. RUCH BUDOWLANY. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile 
grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych 
jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 
dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 6. 
7.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 

określonych w pkt. 5.2. 

7.7. OBMIAR ROBÓT. 

7.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego 
wykopu. 

7.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

7.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
02.00.01 pkt 9. 
7.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
• zagęszczenie powierzchni wykopu,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 

w specyfikacji technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie,  
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu. 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01. 
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8. D-02.03.01 – WYKONANIE NASYPÓW. 

8.1. WSTĘP. 

8.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów w 
ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 
678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
8.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
8.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych, w szczególności obejmują wykonanie 
nasypów.  
8.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 
1.4. 
8.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 1.5. 

8.2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

8.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2. 
8.2.2. GRUNTY I MATERIAŁY DO NASYPÓW. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny 
spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998. 

8.3. SPRZĘT. 

8.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w 
SST D-02.00.01 pkt 3. 
8.3.2. DOBÓR SPRZĘTU ZAGĘSZCZAJĄCEGO. 

Dobór sprzętu należy wykonać z zachowaniem zasad podanych 
w „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie 
drogowym”, IBDiM, Warszawa 2002. Sprzęt do zagęszczania powinien 
być zatwierdzony przez Inspektora. 

Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze 
warstwy należy zagęszczać statycznie. 

8.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
02.00.01 pkt 4. 

8.5. WYKONANIE ROBÓT. 

8.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
8.5.2. UKOP I DOKOP. 

8.5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKOPU. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w 
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub 
przez Inspektora. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, 
musi być ono zaakceptowane przez Inspektora. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby 
zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt 
poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
8.5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W UKOPIE I DOKOPIE. 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się 
dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 
gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inspektora. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być 
odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego 

do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę 
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu 
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 
zostało potwierdzone przez Inspektora. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku 
możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać 
stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być 
tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie 
i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej. 
8.5.3. WYKONANIE NASYPÓW. 

8.5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W OBRĘBIE PODSTAWY NASYPU. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego 
podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 
8.5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu. 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu 
jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się 
nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
8.5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia 
gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalne wartości wskaźnika 
zagęszczenia podłoża wynoszą: 
• 1,00 (0,97 na gł. ponad 2,00 m) – dla dróg klasy A i S; 
• 0,97 – dla pozostałych dróg o kategorii ruchu KR3-KR6; 
• 0,95 – dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR2. 

W razie potrzeby Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli podane minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia nie 
mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża 
nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 
8.5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów. 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej 
gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu 
powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
8.5.3.2. WYBÓR GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO WYKONANIA 

NASYPÓW. 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być 
dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2. 
8.5.3.3. ZASADY WYKONANIA NASYPÓW. 

8.5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju 

poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji 
projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inspektora. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
• Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów 

przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

• 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 nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

• Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w 
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, 
a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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• Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, 
a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku K10≤

10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy 
nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być 
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek 
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 

• Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu 
nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, 
to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego 
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w 
gruncie tworzącym nasyp. 

• Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy 
wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazić zgodę 
na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku 
jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

• Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach 
zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m 
powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 

• Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod 
popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub 
materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni 
warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% 
według poz. d). 

• Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być 
bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

8.5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych. 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać się 
według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone 
inaczej w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora: 
• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 

gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni. Każdą rozłożoną warstwę materiałów 
gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy 
przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) 
drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 
(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie 
między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów 
można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są 
miękkie. 

• wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub 
gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane według tej 
metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem 
oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą 
żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 
4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% 

i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału 

gruboziarnistego (mm). 
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej 

niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 
• Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu 

nasypów z gruntów kamienistych. Rolę warstw oddzielających 

mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 
przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W 
szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość 
mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 
ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

8.5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami. 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z 

obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych 
warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku 
podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić 
wymagania określone w pkt. 8.5.3.3.4. 
8.5.3.3.4. Poszerzenie nasypu. 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego 
skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni 
stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku 
dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych 
właściwościach lub w różnym czasie. 
8.5.3.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną, 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 celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym 
zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 8.5.3.3.1. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej 
warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego 
uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
8.5.3.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy 
której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych 
lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno 
być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy 
jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
warstw. 
8.5.3.4. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU. 

8.5.3.4.1. 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. 
8.5.3.4.2. Grubość warstwy. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 
maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych 
gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 
podano w pkcie 3. 
8.5.3.4.3. Wilgotność gruntu. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
• w gruntach niespoistych: ±2 % 
• w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, −2 % 
• w mieszaninach popiołowo-żużlowych: +2%, −4 % 
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Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać 
laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 8.6.3.2 i 8.6.3.3. 
8.5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 
zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-
02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według 
BN-77/8931-12. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według 
normy BN-77/8931-12, powinien, w zależności od głębokości od 
poziomu gruntu, na całej szerokości korpusu spełniać poniższe 
wymagania: 
• dla dróg pozostałych KR3-KR6: 1,00 (0,0 – 1,2 m); 0,97 (< 1,2 m); 
• dla dróg pozostałych KR1-KR2: 1,00 (0,0 – 0,2 m); 0,97 (0,2 – 1,2 

m); 0,95 (< 1,2 m). 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia 

gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, 
przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie 
z normą PN-S-02205:1998. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
• dla żwirów, pospółek i piasków 
• 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
• 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
• dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu 

(pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
• dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek 

gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

• dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
• dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań 

poligonowych. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie 

jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie 
próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
8.5.3.4.5. Próbne zagęszczenie. 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o 
minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami 
o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, 
że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego 
sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją podaną w pkt. 8.5.3.4.3. Grunt ułożony na 
poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie 
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić 
wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich 
metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich 
skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej 
w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie 
wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie 
porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 
podanymi w pkt. 8.5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się 
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
8.5.4. ODKŁADY. 

8.5.4.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ODKŁADÓW. 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z 
gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie 
wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, 
jeżeli: 
• stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów 

przewidzianych do wbudowania, 

• są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w 
innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 

• ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie 
uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej 

przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w 
dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora. 
8.5.4.2. LOKALIZACJA ODKŁADU. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych 
do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie 
możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i 
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. 
Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inspektora. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w 
sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez 
Inspektora. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy 
przebiegającego w wykopie, to: 
• odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie 

poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża 
skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
o nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
o nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

• przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak 
mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony 
wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

• przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, 
odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 

• na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, 
odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub 

niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę 
na jego koszt, według wskazań Inspektora. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych 
uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 
uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
8.5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKŁADÓW. 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, 
pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli 
nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie 
PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku 
korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 
trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 
rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład 
powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne 
przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub 
przez Inspektora. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien 
upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli 
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 
nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę. 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

8.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 
pkt 6. 



D-02.03.01 – Wykonanie nasypów. str. 24 

8.6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU I DOKOPU 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 8.5.2 niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji 

projektowej i SST, 
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
• odwodnienia, 
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu 

eksploatacji ukopu. 
8.6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA NASYPÓW. 

8.6.3.1. RODZAJE BADAŃ I POMIARÓW. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na 
kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu. 
• odwodnienie nasypu 
8.6.3.2. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 
należy określić następujące właściwości: 
• skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 
• zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową 

szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 
• granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 
• kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 
• wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
8.6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH WARSTW NASYPU. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych 
warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach 

w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 
• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; 

badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 
m2 warstwy, 

• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 
8.6.3.4. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁOŻA 

NASYPU. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega 
na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów 
odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
• jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku 

określenia wartości Is, 
• jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku 

określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien 

wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy. 
8.6.3.5. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
• prawidłowości wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na 
skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i 
dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST oraz w pkt. 8.5.3 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu 
szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu 
z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 
8.6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ODKŁADU. 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 
dokumentacji projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
• odpowiednie wbudowanie gruntu, 
• właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

8.7. OBMIAR ROBÓT. 

8.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
8.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach 

sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej 
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych 
do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na 
podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom 
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na 
podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów,  powiększonej o 
objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 8.5.4. 

8.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
02.00.01 pkt 9. 
8.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i 

załadunek na środki transportowe, 
• transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
• zagęszczenie gruntu, 
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
• odwodnienie terenu robót, 
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich 

rozebranie, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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9. D-03.01.03A – PRZEPUST POD KORONĄ DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE 

KARBOWANYCH. 

9.1. WSTĘP. 

9.1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych 
pod koroną drogi w trakcie realizacji zadania „Przebudowa drogi 
dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
9.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
9.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przepustu 
rurowego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z rur spiralnie 
karbowanych, budowanego pod koroną drogi gruntowej. 
9.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

9.1.4.1. PRZEPUST. 

Obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu 
drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 
9.1.4.2. PRZEPUST RUROWY. 

Przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
9.1.4.3. POLIETYLEN HDPE. 

Wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, 
charakteryzująca się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i 
olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 
9.1.4.4. PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE 

KARBOWANYCH. 

Przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego zewnętrzna 
powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o 
wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 
9.1.4.5. ZŁĄCZKA DO RUR. 

Element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy 
montażu przepustu. 
9.1.4.6. ELEMENT ZACISKOWY. 

Opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu 
dwóch odcinków rur. 
9.1.4.7. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
9.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT, 

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

9.2. MATERIAŁY. 

9.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
9.2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT. 

9.2.2.1. ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I 

APROBATĄ TECHNICZNĄ. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 
9.2.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
• rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy 

łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, 
odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

• materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, 
zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka kruszywa 
naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-
11111:1996, o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

• ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z 
dokumentacją projektową, np. z betonu C20/25, 

• prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe. 
9.2.2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy 
przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. 

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, 
umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. 
Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury 
układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi 
względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami 
drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. 
Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży nacisk 
na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. 
Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 
lat. 

9.3. SPRZĘT. 

9.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
9.3.2. 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 np.: 
• koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności 

łyżki 0,4 m3, 
• ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym 

sprzętem zagęszczającym, 
• sprzętem transportowym, 
• sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, 

wózkami widłowymi (rozładunek może też być wykonywany 
ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie 

uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne wyciąganie rur, co 
powoduje tarcie karbów o podłoże. 

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

9.4. TRANSPORT. 

9.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
9.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

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

Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury 
wystawało poza obrys środka transportowego. 

Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami 
samochodowymi, z czasem transportu nie dłuższym niż 90 min przy 
temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy 
+30°C. 

9.5. WYKONANIE ROBÓT. 

9.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
9.5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT. 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można 
korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
• roboty przygotowawcze,  
• wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej 

drogi, 
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• wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa 
naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod przepustem lub jego 
częścią, 

• ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, 
wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką, 

• wykonanie zasypki przepustu, 
• umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
• roboty wykończeniowe. 
9.5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 
• ustalić lokalizację robót, 
• ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 
• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, 

ogrodzeń itd., 
• ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z 

Inżynierem, 
• ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania 

przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej. 
9.5.4. WYKONANIE WYKOPÓW. 

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do 
rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. Dno wykopu 
powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 
9.5.5. ŁAWA POD PRZEPUSTEM. 

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. 
piaszczystym), kształt podłoża powinien być wyprofilowany stosownie 
do kształtu spodu rury. 

Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu 
powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o 
grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa 
naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. 

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna 
jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby 
karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
9.5.6. UŁOŻENIE RUR PRZEPUSTU NA ŁAWIE. 

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zniwelowaniu poziomu 
dna i wytyczeniu osi przepustu. 

Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest 
dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z asortymentu 
produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust 
złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia 
złączkami poszczególnych odcinków rur. 

Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
• ułożeniu na ławie złączki, 
• położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
• zamknięciu złączki, 
• założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie 

ich. 
Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym 

miejscu nie powinna być mniejsza od 1 m. 
W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim 

połączeniu odcinków rur poza ławą, należy sprawdzić skuteczność 
połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, 
aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. 
Można dokonać tego podsypką wspierającą. 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać 
przed montażem przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 
9.5.7. ZASYPKA PRZEPUSTU. 

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną 
krawędź przepustu powinna być wykonana mieszanką kruszywa 
naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub 
piaskiem gruboziarnistym. 

Zasypka powinna być wykonywana: 
• równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
• warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do 

wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy 
rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 

• ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu 
niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania 
poziomego, 

• ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego 
bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu 
zewnętrznego rury. 
Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to 

cały materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom określonym 
dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu można wykonać z 
materiałów określonych w SST D-02.00.00. 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą 
przepust, umieszczoną w obszarze ograniczonym ćwiartką koła nad 
ławą. Materiał na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać 
wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy. 
9.5.8. UMOCNIENIE PRZY WLOCIE I WYLOCIE PRZEPUSTU. 

Umocnienie wlotów i wylotów przepustu należy wykonać przy 
pomocy prefabrykowanych ścianek żelbetowych. Dopuszcza się 
wykonanie ścianek wylewanych na mokro według rysunków typowych 
lub ustaleń dokumentacji projektowej. 
9.5.9. 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 przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, 

ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawężników itp., 
• niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. 

zadarnienia, krzewów, ew. drzew, 
• roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

9.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
9.6.2. BADANIA  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 2, 

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 
prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji. 
9.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy 
wykonać w czasie robót  podaje poniższa tablica. 

Tab. 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 

badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5 i 
dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 
3 Wykonanie fundamentu (ławy) 

przepustu 
Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 
5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 
6 Umocnienie skarp przy wlocie i 

wylocie przepustu 
Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

9.7. OBMIAR ROBÓT. 

9.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania 
przepustu 
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9.8. ODBIÓR ROBÓT. 

9.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie wykopu, 
• wykonanie ławy fundamentowej. 

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, 
umocnieniem skarp według wymagań dokumentacji projektowej, 
ST i specyfikacji technicznej, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
9.9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

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

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.10.1. NORMY. 

15)  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
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10. D-04.01.01 – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. 

 

10.1. WSTĘP. 

10.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w trakcie realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej 
do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
10.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
10.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego 
do ułożenia konstrukcji nawierzchni drogi wraz z ciągami pieszymi. 
10.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
10.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

10.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

10.3. SPRZĘT. 

10.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
10.3.2. 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; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich 
koryt), 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu podłoża. 

10.4. TRANSPORT. 

10.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

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

10.5. WYKONANIE ROBÓT. 

10.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
10.5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, 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. 
10.5.3. WYKONANIE KORYTA. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i 
profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w charakterystycznych punktach 
przekrojów poprzecznych nawierzchni lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 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 prowadzone 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 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez Inspektora. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4. 
10.5.4. 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 profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych poniżej. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki, bądź inny 
sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia: warstwa na głębokości 0,2-
0,5 m – 1,00; poniżej 0,5 m – 0,97. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
10.5.5. 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 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie 
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
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10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

10.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
10.6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

10.6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia zostanie ustalona przez Inspektora 
nadzoru. 
10.6.2.2. SZEROKOŚĆ KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
10.6.2.3. 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. 
10.6.2.4. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
10.6.2.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
10.6.2.6. ZAGĘSZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODŁOŻA). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,00. 

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

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-
06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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 niedopuszczalne. 

10.7. OBMIAR ROBÓT. 

10.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 
odebranego koryta. 

10.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 koryta 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. 

10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.10.1. NORMY. 

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

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

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

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

20) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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11. D-04.02.01 – WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 

11.1. WSTĘP. 

11.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach 
realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”.  
11.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt.1.1. 
11.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej. 

Warstwy odsączające należy wykonać z piasku. Warstwy 
odcinające należy wykonać z geowłókniny filtracyjnej. 
11.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
11.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

11.2. MATERIAŁY. 

11.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
11.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw 
odsączających i odcinających są piaski. 
11.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA. 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać następujące warunki: 
• szczelności, określony zależnością: 

���

���
≤ 5 

gdzie: 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 

odcinającej lub odsączającej 
���   - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 

podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw 

odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa 
ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
• zagęszczalności, określony zależnością: 

� =
��

���
≥ 5 

gdzie: 
� - wskaźnik różnoziarnistości, 
�� - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa 

tworzącego warstwę odcinającą, 
��� - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa 

tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających 

i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla 
gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw 
odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-
B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11112. 
11.2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

11.2.4.1. SKŁADOWANIE KRUSZYWA 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy 
odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

11.3. SPRZĘT. 

11.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
11.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub 
odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
• równiarek, 
• walców statycznych, 
• płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

11.4. TRANSPORT 

11.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
11.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA. 

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

11.5. WYKONANIE ROBÓT. 

11.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
11.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST 
D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w 
sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

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

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 lub SST przewiduje wykonanie 
warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to 
wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inspektora 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 odsączającej 
lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

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

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszać. 
11.5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ I ODCINAJĄCEJ. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 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. 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

11.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
11.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

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

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
11.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

11.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej 
ustali Inspektor nadzoru. 
11.6.3.2. SZEROKOŚĆ WARSTWY. 

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

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-
metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
11.6.3.4. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na 
prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
11.6.3.5. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
11.6.3.6. 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. 
11.6.3.7. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, 
określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 

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

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać 
według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
11.6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI. 

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

11.7. OBMIAR ROBÓT. 

11.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
11.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy 
odcinającej i odsączającej. 

11.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

11.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
11.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z 
kruszywa obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu 

warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie warstwy. 

11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

11.10.1. NORMY. 

21) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
22) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
23) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
24) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
25) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
26) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

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

28) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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12. D-04.03.01 – OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. 

12.1. WSTĘP. 

12.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w 
trakcie realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 
678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
12.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
12.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni w 
trakcie realizacji robót dla zadania jak w pkt. 1.1.  
12.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
12.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

12.2. MATERIAŁY. 

12.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
12.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA SKROPIENIA. 

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni są: 
• do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
o kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT-3, 
o upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173; 

• do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych: 

o kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3. 
12.2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW. 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w WT-
3. 

 Wymagania dla asfaltów drogowych podano WT-2. 
12.2.4. ZUŻYCIE LEPISZCZY DO SKROPIENIA. 

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia należy ustalić w 
oparciu o wytyczne WT-2 i WT-3. 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności 
od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
12.2.5. SKŁADOWANIE LEPISZCZY. 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech 
lepiszcza i obniżenia jego jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych 
wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie 
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych 
przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników 
stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych 
lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu 
na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego 
zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać 
zasad ustalonych przez producenta. 

12.3. SPRZĘT. 

12.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

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

12.3.2. SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA WARSTW NAWIERZCHNI 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
• szczotek mechanicznych (zaleca się użycie urządzeń 

dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana 
z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania 
oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej 
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 
czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające), 

• sprężarek, 
• zbiorników z wodą, 
• szczotek ręcznych. 
12.3.3. 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 zachowanie stałej temperatury 
lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania 
skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 
± 10% od ilości założonej. 

12.4. TRANSPORT. 

12.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
12.4.2. TRANSPORT LEPISZCZY. 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub 
samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w 
urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem 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 
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

12.5. WYKONANIE ROBÓT. 

12.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
12.5.2. 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. 
12.5.3. 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. 
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Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez 
Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy 
użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za 
pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach 
podanych w WT-2 i WT-3. W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do 
temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona 
warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 
niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i 
odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej 
Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni 
przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

12.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
12.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości 
lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia. 
12.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

12.6.3.1. BADANIA LEPISZCZY. 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z 
tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy 
właściwości lepiszczy: 
• emulsja asfaltowa kationowa – kontrola lepkości wg WT-2; 
• asfalt drogowy – kontrola penetracji wg norm przywołanych w 

WT-3. 
12.6.3.2. SPRAWDZENIE JEDNORODNOŚCI SKROPIENIA I ZUŻYCIA 

LEPISZCZA. 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 
według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

12.7. OBMIAR ROBÓT. 

12.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

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

12.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

12.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
12.9.2. 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. 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

12.10.1.1. NORMY. 

Wszelkie wiążące akty normatywne zostały przywołane w WT-2 i 
WT-3. 
12.10.1.2. INNE DOKUMENTY. 

29) „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego 
lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania 
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

30) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2009. 
31) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
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13. D-04.04.04 – PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 

13.1. WSTĘP. 

13.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego w ramach zadania 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi 
Radły.”. 
13.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 13.1.1. 
13.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia 
kamiennego 0/31,5. 

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 
• podbudowę pomocniczą, 
• podbudowę zasadniczą. 
13.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

13.1.4.1. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 

Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
13.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
13.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

13.2. MATERIAŁY. 

13.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z 
tłucznia, wg PN-S-96023, są: 
• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
13.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje 
kruszywa, według PN-B-11112: 
• tłuczeń od 0 mm do 31,5 mm, 
• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
• kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje 
kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których 
wymagania zostaną określone w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-
B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II. 
13.2.4. WODA. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania 
podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych 
wymagań. 

13.3. SPRZĘT. 

13.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
13.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia 
kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
• rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
• walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
• walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do 

klinowania kruszywa grubego klińcem, 

• wibratorów płytowych do zagęszczania kruszywa, 
• szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego 

dogęszczenia, 
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody. 

13.4. TRANSPORT. 

13.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
13.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA. 

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

13.5. WYKONANIE ROBÓT. 

13.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
13.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania 
określone w dokumentacji projektowej i stosownych SST. 
13.5.3. WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych 
ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma 
przejściami walca statycznego. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po 
przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 
równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym 
co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 
kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa 
drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały 
nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim. 
13.5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY. 

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

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

13.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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13.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
13.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

13.6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Badania należy przeprowadzać w następującym zakresie: 
• uziarnienie kruszyw; zawartość zanieczyszczeń obcych 

w kruszywie oraz zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie – 
2 razy na każde 600 m2 podbudowy; 

• ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność 
kruszywa na działanie mrozu, zawartość zanieczyszczeń 
organicznych – minimum 1 raz na 5000 m2 podbudowy. 

13.6.3.2. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora. 
13.6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNOŚCI I CECH GEOMETRYCZNYCH 

PODBUDOWY. 

13.6.4.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów ustali Inspektor nadzoru. 
13.6.4.2. 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 25 cm 
lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
13.6.4.3. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej 
i 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
13.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY. 

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

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

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości 
projektowanej o więcej niż: 
• dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
• dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
13.6.4.7. NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-
64/8931-02. 
13.6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

PODBUDOWY. 

13.6.5.1. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe 
odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, 
powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
13.6.5.2. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
13.6.5.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy 
tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

13.7. OBMIAR ROBÓT. 

13.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
13.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
podbudowy z tłucznia kamiennego. 

13.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

13.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
13.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych 

w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

13.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

13.10.1. NORMY. 

32) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych 

33) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego 

34) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

35) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

36) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

37) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

38) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

39) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 

40) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

41) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 
płytą 

42) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 
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14. D-05.02.00 – NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

14.1. WSTĘP. 

14.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych w trakcie 
realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”. 
14.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
14.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni twardych 
nieulepszonych – wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5. 
14.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

14.1.4.1. NAWIERZCHNIA TWARDA NIEULEPSZONA. 

Nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, 
ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas. 
14.1.4.2. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA. 

Nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia 
bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
14.1.4.3. NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA. 

Nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z 
brukowca. 
14.1.4.4. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
14.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

14.2. MATERIAŁY. 

14.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych 
nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-B-11113 dla gat. 1. 
14.2.3. WODA. 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania 
nawierzchni może być studzienna lub z wodociągów, bez specjalnych 
wymagań. 

14.3. SPRZĘT. 

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

14.4. TRANSPORT. 

14.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
14.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW KAMIENNYCH. 

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 
rozpyleniem. 

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy 
dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do 
obtłukiwania krawędzi. 

14.5. WYKONANIE ROBÓT. 

14.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

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

14.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać 
wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża”. 

Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z 
materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, 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 
Inspektora nadzoru. 

Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe 
niż co 10 m, co umożliwi prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek. 
14.5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI. 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano w SST D-
05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa” lub D-05.02.02 „Nawierzchnia 
brukowcowa”. 

14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

14.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6 oraz w SST D-05.02.01 „Nawierzchnia 
tłuczniowa” lub D-05.02.02 „Nawierzchnia brukowcowa”. 
14.6.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CECH GEOMETRYCZNYCH 

NAWIERZCHNI. 

14.6.2.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych nawierzchni twardych nieulepszonych podano w 
poniższej tablicy. 
14.6.2.2. RÓWNOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla 
nawierzchni tłuczniowej i 20 mm dla nawierzchni brukowcowej. 
14.6.2.3. SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI. 

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

Tab. 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej 
nawierzchni 

Lp Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 

Rzędne wysokościowe 
co 100 m i w charakterystycznych 

punktach niwelety 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 
7 

Grubość nawierzchni 

Podczas budowy: w trzech punktach na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz 

nie rzadziej niż raz na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego 

14.6.2.4. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
14.6.2.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI NAWIERZCHNI. 

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

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

14.7. OBMIAR ROBÓT. 

14.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
14.7.3. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

14.8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

14.8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
14.8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 nawierzchni 
podano w SST D-05.02.01 „Nawierzchnia tłuczniowa” i SST D-05.02.02 
„Nawierzchnia brukowcowa” pkt 9. 

14.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

14.9.1. NORMY. 

43) PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia. 

44) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą. 

45) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na 
ściskanie. 

46) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 
tarczy Boehmego. 

47) PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości 
kamienia na uderzenie (zwięzłość). 

48) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych. 

49) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego. 

50) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziaren. 

51) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości. 

52) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

53) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą krystalizacji. 

54) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

55) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles. 

56) PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
57) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych. 
58) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 
59) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
60) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
61) PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. 

Warunki techniczne. 
62) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego. 
63) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
64) BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
65) BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
66) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą. 
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15. D 05.02.01 – NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA. 

15.1. WSTĘP. 

15.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
tłuczniowej w trakcie realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej 
do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
15.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
15.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej 
na poboczach oraz zjazdach indywidualnych, wg PN-S-96023. 
15.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

15.1.4.1. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA. 

Jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 
na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych 
do bezpośredniego przejmowania ruchu. 
15.1.4.2. KRUSZYWO ŁAMANE. 

Materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 
litych, wg PN-B-01100. 
15.1.4.3. KRUSZYWO ŁAMANE ZWYKŁE. 

Kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 
przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, 
charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100. 
15.1.4.4. TŁUCZEŃ. 

Kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 
mm. 
15.1.4.5. KLINIEC. 

Kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 
15.1.4.6. MIAŁ. 

Kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 
15.1.4.7. MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA. 

Kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 
łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi 
powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i 
narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 
15.1.4.8. PIASEK. 

Kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
15.1.4.9. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
15.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

15.2. MATERIAŁY. 

15.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2. 
15.2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej 
wg PN-S-96023 są: 
• kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
• mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
• kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg 

PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113, 
• woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

Do wykonania nawierzchni poboczy należy stosować mieszankę 
kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5. 
15.2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW. 

Klasa i gatunek kruszywa, powinna być zgodna z wymaganiami 
normy PN-S-96023 dla klasy II. 

15.3. SPRZĘT. 

15.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3. 
15.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
• walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 

30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

• przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych 
w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania 
beczkowozów wodą. 

15.4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 
4. 

15.5. WYKONANIE ROBÓT. 

15.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5. 
15.5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane 
zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy 
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową 
powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni 
tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien 
być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 
wzorem: 

D

D

15

85

5≤ , gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
odcinającej, 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu 
podłoża. 
15.5.3. ODCINEK PRÓBNY. 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
• stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i 

zagęszczaniu jest właściwy, 
• określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
• ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do 

uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich 

materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 
nawierzchni. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 
do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 200 m. Odcinek 
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora 
nadzoru. 

Inspektor nadzoru może, na wniosek Wykonawcy, zadecydować 
o odstąpieniu od wykonania odcinka próbnego, jeśli Wykonawca 
przedstawi dokumentację potwierdzającą prawidłowe wykonanie 
nawierzchni z kruszywa o podobnym uziarnieniu w zbliżonych 
warunkach. 
15.5.4. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA. 

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy 
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nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane 
przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca 
przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm 
pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży 
się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją 
poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki 
drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu 
walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) 
nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między 
ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 
przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać 
kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że 
kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają 
się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 

W celu zamulenia nawierzchni należy rozsypać cienką warstwę 
miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w 
zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z 
piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na 
szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb 
warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia 
przyklejania do nich papki, ziaren klińca i tłucznia. Zamulanie jest 
zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. 

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania 
kruszywa grubego należy dodawać również miał. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym 
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co 
najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy 
przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca 
się ustalić na odcinku próbnym. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby 
była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana 
urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana 
(dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 
do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne 
pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 

15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

15.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6. 
15.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 
2.3 niniejszej specyfikacji. 
15.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy 
kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 
właściwości: 

• uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - co 
najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie 
powinna wynosić 600 m2, 

• ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność 
kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła 
pobierania materiałów. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 

przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich 
właściwości określonych w normie powinny być wykonane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inspektora nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 
nadzoru. 
15.6.4. BADANIA I POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI 

TŁUCZNIOWEJ. 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po 
jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na 
każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 
400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie 
powinny przekraczać ± 10%. 

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być 
mierzone i oceniane według zasad podanych w p. 6.2 SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 
15.6.5. POMIAR NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o 
średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie 
rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna mieć nośność 200 MPa. 
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za 

prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do 
pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: ≤
I

E

II

E
MM ). 

15.6.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI 

NAWIERZCHNI. 

15.6.6.1. NIEWŁAŚCIWE UZIARNIENIE I WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA. 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
15.6.6.2. NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE NAWIERZCHNI. 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe 
odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą 
grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich 
wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 
15.6.6.3. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, 
gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego 
wykonania przez Wykonawcę robót. 

15.7. OBMIAR ROBÓT. 

15.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7. 
15.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
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15.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8. 

15.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

15.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 
9. 
15.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i 

zagęszczenie 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych 

w specyfikacji technicznej. 

15.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Przepisy związane podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie 
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10.  
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16. D-05.03.05A – WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG WT-1 I WT-2. 

16.1. WSTĘP. 

16.1.1. PRZEDMIOT SST, 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z 
realizacją zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”. 
16.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 
16.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 
(ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy wykonać z 
mieszanki AC 8 S. 
16.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

16.1.4.1. NAWIERZCHNIA. 

Konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
16.1.4.2. WARSTWA ŚCIERALNA. 

Górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 
16.1.4.3. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA. 

Mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
16.1.4.4. WYMIAR MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
16.1.4.5. BETON ASFALTOWY. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
16.1.4.6. UZIARNIENIE. 

Skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
16.1.4.7. KATEGORIA RUCHU. 

Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 
16.1.4.8. WYMIAR KRUSZYWA. 

Wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 
16.1.4.9. KRUSZYWO GRUBE. 

Kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
16.1.4.10. KRUSZYWO DROBNE. 

Kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
16.1.4.11. PYŁ. 

Kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
16.1.4.12. WYPEŁNIACZ. 

Kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 
mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza 
pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
16.1.4.13. KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA. 

Emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
16.1.4.14. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
16.1.4.15. SYMBOLE I SKRÓTY DODATKOWE. 

Symbole: 

• 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.  
16.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

16.2. MATERIAŁY. 

16.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Do 
wykonania MMA należy stosować asfalt drogowy 50/70 lub 
wielorodzajowy asfalt drogowy 50/70.  

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w 
poniższej tablicy.  

Tab. 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 
1426 

50-70 70-100 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 
1427 

46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 
22592 

230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 
12592 

 
99 

 
99 

1 2 3 4 5 
5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  

nie więcej niż 

 
% 

m/m 

 
PN-EN 
12607-1 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie mniej 

niż 

% PN-EN 
1426 

50 46 

7 Temperatura 
mięknienia po 

starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 
1427 

48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 

12606-1 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 

starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 
1427 

9 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, 

nie więcej niż 

°C PN-EN 
12593 

-8 -10 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w 
zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych 
w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
16.2.3. KRUSZYWO. 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować 
kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące 
kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
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spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 
14, 15. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do 
aeracji. 
16.2.4. ŚRODEK ADHEZYJNY. 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza 
asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność 
(adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-
asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C 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. 
16.2.5. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI. 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy 
podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w 
różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 
lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
• materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według 

norm lub aprobat technicznych, 
• emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza 

według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna 

wynosić: 
• nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 

cm, 
• nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej 

większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko 

w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych w 
aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg 
PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 
„metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
16.2.6. MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI. 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z 
warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 
70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na 
gorąco. 

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

16.3. SPRZĘT. 

16.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

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

16.4. TRANSPORT. 

16.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
16.4.2. 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 zanieczyszczeniem. 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 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w 
przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach 
o pH ≤ 4). 

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

16.5. WYKONANIE ROBÓT. 

16.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
16.5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego 
niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Uziarnienie oraz wymagane właściwości mieszanki mineralno-
asfaltowej podane są w poniższych tablicach. 

Tab. 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza 
do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1. 

Właściwość 
Przesiew,[% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 
Wymiar sita #, 

[mm] 
od do od do od do 

16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 

0,125 9 22 8 20 8 20 
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 

Zawartość 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  

Tab. 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do 
warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1. 

Właściwość Warunki 
zagęszczani
a wg PN-EN  

13108-20 

Metoda i 
warunki 
badania 

AC5S AC8S AC11
S 
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Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 
12697-8,  

p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 
12697-8,  

p. 5 

VFBmin

75 

VFBmin

93 

VFBmin

75 

VFBmin

93 

VFBmin

75 

VFBmin

93 
Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 
w mieszanc
e mineralnej 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 
12697-8,  

p. 5 

VMAmi

n14 

VMAmi

n14 

VMAmi

n14 

Odporność 
na działanie 

wody a) 

C.1.1,ubijani
e, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 
12697-12, 
przechowy

wanie w 
40°C z 
jednym 
cyklem 

zamrażani
a,  

badanie w 
25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody 
podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

16.5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w 
otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i 
mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w 
otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z 
pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

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 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w poniższej 
tablicy. 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. 

Tab. 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC. 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku 
wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych 
przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
16.5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara 
warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
• ustabilizowane i nośne, 
• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
• wyprofilowane, równe i bez kolein, 
• suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać 9 mm. 

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 zbliżonych 
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami 
technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim 
materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-
EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań 
zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się stosowanie 
membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
16.5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz 
prawidłowości składu mieszanki mineralnej 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 określoną w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o 
wykonaniu odcinka próbnego. 
16.5.6. ODCINEK PRÓBNY. 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia 
organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków 
zagęszczania.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku 
próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu 
jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i 
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
16.5.7. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE. 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od 
zapewnienia połączenia między warstwami i ich współpracy w 
przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu 
zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej 
asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
• zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
• ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz 

porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość 
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wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując 

rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w 
nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te 
należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy 
wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być 
skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu 
odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na 
rozkładarce. 
16.5.8. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu 
przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być 
niższa niż  +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być 
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 
temperatury podanej w poniższej tablicy. Temperatura otoczenia może 
być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
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. 

Tab. 8. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m 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 

Warstwa ścieralna o 
grubości < 3 cm 

+5 +10 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki 
podane w poniższej tablicy. 

Tab. 9. Właściwości warstwy AC  
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC5S, KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 
AC8S, KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 
AC11S, KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 
AC8S, KR3-KR6 2,5÷4,5 ≥ 98 3,0÷5,0 
AC11S, KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana 
rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości 
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 
m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

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

16.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

16.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
16.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem 

budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),  

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji. 
16.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

16.6.3.1. UWAGI OGÓLNE. 

Badania dzielą się na: 
• badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
• badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – 

Inżyniera). 
16.6.3.2. 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 warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji 
kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki 
należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na 
jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na 
podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić 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), 
• 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. 
16.6.3.3. 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 Wykonawca 
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 poniższej tablicy. 

Tab. 10. 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 
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16.6.3.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE. 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie 
jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma 
prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania 
próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka 
budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań 
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez 
Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
16.6.3.5. BADANIA ARBITRAŻOWE. 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do 
których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu 
niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 
ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. 
16.6.4. WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY I NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE 

ODCHYŁKI 

16.6.4.1. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA. 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań 
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem 
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 
16.6.4.2. WARSTWA ASFALTOWA. 

16.6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału. 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 

oraz ilość wbudowanego materiału 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 reguły należy przyjąć za podstawę cały 
odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną 
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią 
arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tab. 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości 
materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa 
ACa) 

A – 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 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

≤ 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% 

16.6.4.2.2. 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. 

16.6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni. 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może 

wykroczyć poza wartości dopuszczalne kreślone w tablicy 14. 
16.6.4.2.4. 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%. 
16.6.4.2.5. 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 wysokość 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. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia 
równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie 
powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równości poprzecznej warstw 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 jest określona w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia 
równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich 
klas technicznych nie powinna być większa niż podana w poniższej 
tablicy. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni. 

Tab. 12. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej 
warstwy ścieralnej wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  

Klasa 
drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 
A, S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 

włączania i wyłączania 
≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza 

≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 

i wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
16.6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe. 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi 
klasy Z i dróg wyższych klas powinien być określony współczynnik 
tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, 
nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 
l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% 
poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za 
miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej 
E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka 
podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba 
pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W 
wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można 
wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do 
skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości 
pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 
nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu 
warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru 
w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z 
najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego 
współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane w poniższej 
tablicy. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach 
lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości 
pomiarowej 30 km/h. 

Tab. 13. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy prędkości zablokowanej 
opony względem nawierzchni 
 60 km/h 90 km/h 

A, S 

Pasy ruchu  -   ≥ 0,37 
Pasy: włączania i 

wyłączania, jezdnie 
łącznic 

≥ 0,44 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, 

utwardzone pobocza 
≥ 0,36 - 

16.6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej. 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, 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 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, deformacji, plam i wykruszeń. 

16.7. OBMIAR ROBÓT. 

16.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

16.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

16.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

16.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
16.9.2. 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, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej, 
• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
• wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na 

miejsce wbudowania, 
• posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi 

urządzeń obcych i krawężników, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

16.9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

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

16.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

16.10.1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST). 

67) D-00.00.00 Wymagania ogólne. 
16.10.2. NORMY. 

Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z 
badaniami materiałów występujących w niniejszej SST. 
68) PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie 

zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
69) PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
70) PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
71) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
72) PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
73) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
74) PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

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

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

77) PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 
Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

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

79) PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

80) PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

81) PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie 
w suszarce z wentylacją 

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

83) PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

84) PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

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

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

87) PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
penetracji igłą 

88) PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

89) PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 
azeotropowej 

90) PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 
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91) PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – 
Analiza chemiczna 

92) PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

93) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla 
asfaltów drogowych 

94) PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
rozpuszczalności 

95) PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury łamliwości Fraassa 

96) PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 

97) 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 

98) Jw. Część 3: Metoda RFT 
99) PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

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

101) PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: 
Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

102) PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: 
Określanie wrażliwości na wodę 

103) PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: 
Pomiar temperatury 

104) PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: 
Spływanie lepiszcza 

105) PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 
Koleinowanie 

106) PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: 
Pobieranie próbek 

107) PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: 
Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

108) PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu 
wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

109) PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
sedymentacji emulsji asfaltowych 

110) PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
wartości pH emulsji asfaltowych 

111) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

112) PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 

113) PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu 
– Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

114) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 1: Beton Asfaltowy 

115) PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 20: Badanie typu 

116) PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych 
do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą 
Pierścienia i Kuli 

117) PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych 
do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

118) PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 

119) PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

120) PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

121) PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji 
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 

122) PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

123) PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie 
– Metoda z kruszywem 

124) PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

125) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

126) PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
asfaltów modyfikowanych polimerami 

127) PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: 
Specyfikacja zalew na gorąco 

128) PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: 
Specyfikacja zalew na zimno 

129) PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury 
zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

130) PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Metoda otwartego tygla Clevelanda 

16.10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE. 

131) 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. 

132) 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. 

133) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na 
drogach publicznych 

16.10.4. INNE DOKUMENTY. 

134) 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) 

135) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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17. D-05.03.05B – NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 

I WYRÓWNAWCZA WG WT-1 I WT-2. 

17.1. WSTĘP. 

17.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
podczas realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi dojazdowej do 
pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”.  
17.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt 17.1.1. 
17.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji 
(ZKP) zgodnie z WT-2.  

Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego należy wykonać z 
mieszanki AC 11 W.  
17.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

17.1.4.1. NAWIERZCHNIA. 

Konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
17.1.4.2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA. 

Warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej 
warstwy. 
17.1.4.3. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA. 

Mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
17.1.4.4. WYMIAR MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 
17.1.4.5. BETON ASFALTOWY. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
17.1.4.6. UZIARNIENIE. 

Skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
17.1.4.7. KATEGORIA RUCHU. 

Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 
17.1.4.8. WYMIAR KRUSZYWA. 

Wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 
17.1.4.9. KRUSZYWO GRUBE. 

Kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
17.1.4.10. KRUSZYWO DROBNE. 

Kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
17.1.4.11. PYŁ. 

Kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
17.1.4.12. WYPEŁNIACZ. 

Kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 
mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza 
pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
17.1.4.13. KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA 

Emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

17.1.4.14. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
17.1.4.15. SYMBOLE I SKRÓTY DODATKOWE. 

Symbole: 
• 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 informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

• MOP - miejsce obsługi podróżnych.  
17.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

17.2. MATERIAŁY. 

17.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub 
polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Do wykonania MMA należy 
stosować asfalt drogowy 50/70. 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w 
poniższej tablicy.  

Tab. 14. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 50/70 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 
1426 

35÷50 50÷70 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 
1427 

50÷58 46÷54 

3 Temperatura 
zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 
22592 

240 230 

4 Zawartość 
składników 

rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12592 

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek 

lub przyrost),  
nie więcej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12607-1 

 
0,5 

 
0,5 

6 Pozostała 
penetracja po 

starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 
1426 

53 50 

7 Temperatura 
mięknienia po 

starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 
1427 

52 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 

12606-1 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 

starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 
1427 

8 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, 

nie więcej niż 

°C PN-EN 
12593 

-5 -8 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w 
zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych 
w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
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grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
17.2.3. KRUSZYWO. 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować 
kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące 
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 
11. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do 
aeracji. 
17.2.4. ŚRODEK ADHEZYJNY. 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza 
asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność 
(adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-
asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość 
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła 
co najmniej 80%. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w 
oryginalnych opakowaniach producenta. 
17.2.5. MATERIAŁY DO USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I KRAWĘDZI. 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy 
podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w 
różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 
lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
• materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według 

norm lub aprobat technicznych, 
• emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza 

według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna 

wynosić: 
• nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 

cm, 
• nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej 

większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko 

w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych w 
aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg 
PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 
„metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 

17.3. SPRZĘT. 

17.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

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

17.4. TRANSPORT. 

17.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
17.4.2. 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 zanieczyszczeniem. 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 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w 
przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich 
(może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach 
o pH ≤ 4). 

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

17.5. WYKONANIE ROBÓT. 

17.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
17.5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Rodzaj mieszanki przyjąć na podstawie dokumentacji projektowej. 
Uziarnienie oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 
poniższych tablicach. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego 
niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa 
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Tab. 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza 
do betonu asfaltowego do warstwy  wyrównawczej, dla 
ruchu KR1. 

Właściwość 
  

AC11W 
KR1 

AC16W 
KR1 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
31,5 - - - - 
22,4 - - 100 - 
16 100 - 90 100 

11,2 90 100 65 80 
8 60 85 - - 
2 30 55 25 55 

0,125 6 24 5 15 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 

Tab. 16. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do 
warstwy wyrównawczej, dla ruchu KR1. 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczani
a wg PN-EN  

13108-20 

Metoda i 
warunki 
badania 

AC11W AC16W 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie, 

2×50 

PN-EN 12697-
8,  

p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 
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uderzeń 
Wolne 

przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, 
ubijanie, 

2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-
8,  

p. 5 

VFBmin 65 

VFBmin 80 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2, 
ubijanie, 

2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-
8,  

p. 5 
VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1, 
ubijanie, 

2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-
12, 

przechowywani
e w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania, a) 

badanie w 
25°C 

ITSR80 ITSR80 

Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody 
podano w WT-2 2010 w załączniku 1. 
17.5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w 
otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i 
mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w 
otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z 
pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu 
drogowego 35/50.  

Kruszywo 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 poniższej tablicy. 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. 

Tab. 17. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC. 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Wielorodzajowy 50/70 

od 140 do 180 
od 140 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku 
wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych 
przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości 
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
17.5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA. 

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę  
wyrównawczą  z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
• ustabilizowane i nośne, 
• czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
• wyprofilowane, równe i bez kolein, 
• suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać 12 mm . 

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. 

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 zbliżonych 
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami 
technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 
ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim 
materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-
EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań 
zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się stosowanie 
membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
17.5.5. PRÓBA TECHNOLOGICZNA. 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu 
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz 
prawidłowości składu mieszanki mineralnej 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 określoną w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o 
wykonaniu odcinka próbnego. 
17.5.6. WBUDOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ. 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu 
przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4. Temperatura 
podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być 
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-
asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna 
być niższa od temperatury podanej w poniższej tablicy. Temperatura 
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas 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. 

Tab. 18. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas 
wykonywania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem 
do robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +5 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki 

podane w poniższej tablicy. 

Tab. 19. Właściwości warstwy AC  
Typ i wymiar 

mieszanki 
Projektowana 

grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC11W  4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 
AC16W  5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana 
rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości 
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne. 
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Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 
m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

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

17.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

17.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
17.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby 

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

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 

Inżynierowi do akceptacji. 
17.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

17.6.3.1. UWAGI OGÓLNE. 

Badania dzielą się na: 
• badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
• badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – 

Inżyniera). 
17.6.3.2. 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 warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji 
kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki 
należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na 
jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na 
podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem 
nawierzchni: 
• pomiar temperatury powietrza, 
• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas 

wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13), 
• 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. 
17.6.3.3. 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 Wykonawca 
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 poniższej tablicy. 

Tab. 20. 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 6000 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 

17.6.3.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE. 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie 
jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma 
prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania 
próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka 
budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań 
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez 
Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
17.6.3.5. BADANIA ARBITRAŻOWE. 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do 
których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub 
Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu 
niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami 
ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. 
17.6.4. WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY I NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE 

ODCHYŁKI. 

17.6.4.1. MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA. 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań 
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem 
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 
17.6.4.2. WARSTWA ASFALTOWA. 

17.6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału. 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 

oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy 
przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w Tab. 21. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej 
wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały 
odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną 
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same 
wymagania jak do odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią 
arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tab. 21. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości 
materiału na określonej powierzchni, [%]. 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz 

ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa 

niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, 
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 

 
≤ 10 

 

2.  –  mały odcinek budowy  ≤ 15 
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B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
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% 

17.6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy. 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem 

zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w Tab. 19. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-
EN 12697-6. 
17.6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni . 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie może wykroczyć 
poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 12. 
17.6.4.2.4. 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%. 
17.6.4.2.5. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej. 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, 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 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, deformacji, plam i wykruszeń. 

17.7. OBMIAR ROBÓT. 

17.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

17.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

17.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

17.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
17.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• oczyszczenie i skropienie podłoża, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• opracowanie recepty laboratoryjnej, 
• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
• wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na 

miejsce wbudowania, 
• posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi 

urządzeń obcych i krawężników, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
17.9.3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

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

17.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

17.10.1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST). 

136) D-00.00.00 Wymagania ogólne 
17.10.2. NORMY. 

Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z 
badaniami materiałów występujących w niniejszej SST. 
137) PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie 

zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 
138) PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
139) PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – 

Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
140) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
141) PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
142) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
143) PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

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

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

146) PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – 
Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

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

148) PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

149) PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 

150) PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie 
w suszarce z wentylacją 

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

152) PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

153) PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

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

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

156) PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
penetracji igłą 

157) PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

158) PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 
azeotropowej 
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159) PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

160) PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – 
Analiza chemiczna 

161) PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

162) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla 
asfaltów drogowych 

163) 28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
rozpuszczalności 

164) 29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury łamliwości Fraassa 

165) 30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie 
zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 

166) 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 

167) Jw. Część 3: Metoda RFT 
168) PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 

mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

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

170) PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: 
Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

171) PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: 
Określanie wrażliwości na wodę 

172) PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: 
Pomiar temperatury 

173) PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: 
Spływanie lepiszcza 

174) PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 
Koleinowanie 

175) PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: 
Pobieranie próbek 

176) PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 
badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: 
Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

177) PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu 
wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

178) PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
sedymentacji emulsji asfaltowych 

179) PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
wartości pH emulsji asfaltowych 

180) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

181) PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie 

182) PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu 
– Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

183) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 1: Beton asfaltowy 

184) PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 20: Badanie typu 

185) PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych 
do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą 
Pierścienia i Kuli 

186) PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych 
do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

187) PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 

188) PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

189) PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

190) PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji 
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 

191) PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

192) PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie 
– Metoda z kruszywem 

193) PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii 
deformacji 

194) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

195) PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji 
asfaltów modyfikowanych polimerami 

196) PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: 
Specyfikacja zalew na gorąco 

197) PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: 
Specyfikacja zalew na zimno 

198) PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury 
zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

199) PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Metoda otwartego tygla Clevelanda 

17.10.3. WYMAGANIA TECHNICZNE. 

200) 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. 

201) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

202) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na 
drogach publicznych 

17.10.4. INNE DOKUMENTY 

203) 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) 

204) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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18. D-05.03.11 – RECYKLING. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO. 

18.1. WSTĘP. 

18.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w trakcie realizacji 
zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”. 
18.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
18.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych 
na zimno. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być 
wykonywane w celu: 
• uszorstnienia nawierzchni, 
• profilowania, 
• napraw nawierzchni, 
• w razie potrzeb przed wykonaniem nowej warstwy. 
18.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

18.1.4.1. RECYKLING NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ. 

Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 
nawierzchni. 
18.1.4.2. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZIMNO. 

Kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni 
asfaltowej na określoną głębokość (bez jej ogrzania). 
18.1.4.3. POZOSTAŁE OKREŚLENIA. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
18.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

18.2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

18.3. SPRZĘT. 

18.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
18.3.2. SPRZĘT DO FREZOWANIA. 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie 
nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać 
zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i 
podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy 
części jezdni) Inspektor nadzoru może dopuścić frezarki sterowane 
mechanicznie. 

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od 
zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być 
dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy 
frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co 
najmniej równa 1200 m. 

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w 
przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki 
transportu. 

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, 
z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w 
otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w którym 
kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu 
frezarki. Za zgodą Inspektora nadzoru może być dopuszczone 
frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna 
skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki 
muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. 

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przedstawić dane 

techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

18.4. TRANSPORT. 

18.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
18.4.2. TRANSPORT SFREZOWANEGO MATERIAŁU. 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak 
zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał 
może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

18.5. WYKONANIE ROBÓT. 

18.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
18.5.2. WYKONANIE FREZOWANIA. 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i 
pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i SST. 

Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez 
ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być 
jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form 
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny 
wygląd. 

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części 
jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić 
następujące warunki: 
• należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
• przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość 

podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm, 
• przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu 

nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy 
uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 
mm wymaga on specjalnego oznakowania, 

• krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny 
być klinowo ścięte. 

18.5.3. USZORSTNIENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ. 

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni 
nowych, które charakteryzują się małą szorstkością spowodowaną 
polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. 

Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc 
szorstką makroteksturę powierzchni. Zęby skrawające na obwodzie 
bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną 
rzeźbę powierzchni po frezowaniu. 
18.5.4. PROFILOWANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ. 

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności 
podłużnych i małych kolein lub innych deformacji. Jeżeli frezowanie 
obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa 
warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie 
względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna 
frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm. 

Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części 
jezdni to frezarka może być sterowana mechanicznie, a wymiar bębna 
skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
18.5.5. FREZOWANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ PRZED UŁOŻENIEM NOWEJ 

WARSTWY LUB WARSTW ASFALTOWYCH. 

Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, 
względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki 
poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na 
głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm. 
18.5.6. FREZOWANIE PRZY KAPITALNYCH NAPRAWACH NAWIERZCHNI. 

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje 
kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość określoną w 
dokumentacji projektowej. 

18.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

18.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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18.6.2. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES POMIARÓW KONTROLNYCH. 

18.6.2.1. MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej 
na zimno: 
• równość podłużna: łatą 4-metrową co 20 metrów, 
• równość poprzeczna: łatą 4-metrową co 20 metrów, 
• spadki poprzeczne co 50 m, 
• szerokość frezowania co 50 m, 
• głębokość frezowania: na bieżąco, w oparciu o zapisy SST i 

dokumentacji projektowej. 
18.6.2.2. RÓWNOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową 
zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 6 mm. 
18.6.2.3. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
18.6.2.4. SZEROKOŚĆ FREZOWANIA. 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej 
w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 cm. 
18.6.2.5. GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA. 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości 
określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm. 

Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie 
dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy 
naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być 
określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej 
technologii naprawy. 

18.7. OBMIAR ROBÓT. 

18.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

18.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

18.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

18.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

18.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
18.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni 
asfaltowej obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• frezowanie, 
• transport sfrezowanego materiału, 
• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

18.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

18.10.1. NORMY. 

205) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą. 
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19. D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. 

19.1. WSTĘP. 

19.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w trakcie 
realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w 
miejscowości Ługi Radły.”. 
19.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
19.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. 

Betonowa kostka brukowa posłuży do układania nawierzchni: 
• zjazdów na posesje, 
• miejsc postojowych, 
• chodników. 
19.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

19.1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA. 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
19.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
19.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

19.2. MATERIAŁY. 

19.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
19.2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA – WYMAGANIA. 

19.2.2.1. APROBATA TECHNICZNA. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki 
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
19.2.2.2. KSZTAŁT, WYMIARY I KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ. 

Należy stosować materiał o kształcie, kolorze oraz wymiarach 
podanych w dokumentacji projektowej. 
19.2.2.3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE. 

Pod względem wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, 
ścieralności, nasiąkliwości, odporności na poślizg oraz dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów nominalnych, kostka brukowa musi odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1338:2005. 
19.2.3. MATERIAŁY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH. 

Materiały do produkcji kostki betonowej muszą spełniać wymogi 
PN-EN 1338:2005. 
19.2.3.1. CEMENT. 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, 
bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 
19.2.3.2. KRUSZYWO. 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 
wymaganiom PN-B-06712. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie 
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
19.2.3.3. WODA. 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych 
kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

19.2.3.4. DODATKI. 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci 
plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. 
Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

19.3. SPRZĘT. 

19.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
19.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ. 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się 
ręcznie. Dopuszcza się układanie kostki z wykorzystaniem 
mechanicznych układarek. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne 
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

19.4. TRANSPORT. 

19.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
19.4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH. 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są 
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, 
kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na 
paletach transportowych producenta. 

19.5. WYKONANIE ROBÓT. 

19.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
19.5.2. PODŁOŻE. 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowych i 
stosownych SST. 
19.5.3. PODBUDOWA. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
19.5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI. 

Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy pomocy 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, których sposób 
układania określają stosowne SST. 
19.5.5. PODSYPKA. 

Materiał na podsypkę należy dobrać zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie innego materiału wymaga przedstawienia 
dokumentów dopuszczających materiał do użytku oraz uzyskania zgody 
Inspektora nadzoru. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
19.5.6. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK 

BRUKOWYCH. 

Wzór układania kostki brukowej podano w dokumentacji 
projektowej. Jeżeli podane dane nie są wystarczający, należy uzgodnić 
szczegółowe rozwiązania z Inspektorem nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. str. 57 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i 
zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem 
nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

19.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

19.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
19.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać 
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca 
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza 
wyrób w zakresie wymagań podanych niniejszej SST i wyniki badań 
przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
19.6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT. 

19.6.3.1. SPRAWDZENIE PODŁOŻA I PODBUDOWY. 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
19.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 
spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz pkt. 5 niniejszej SST. 
19.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych 
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5 niniejszej SST: 
• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest 

zachowany. 
19.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI. 

19.6.4.1. NIERÓWNOŚCI PODŁUŻNE. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
19.6.4.2. SPADKI POPRZECZNE. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
19.6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
19.6.4.4. SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
19.6.4.5. GRUBOŚĆ PODSYPKI. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

19.6.5. CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW. 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z 
kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w 
pkt 19.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

19.7. OBMIAR ROBÓT. 

19.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

19.8. ODBIÓR ROBÓT. 

19.8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
19.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• ewentualnie wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

19.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

19.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
19.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

19.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

19.10.1. NORMY. 

206) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

207) PN-B-06250 Beton zwykły 
208) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
209) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
210) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
211) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża 

212) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

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

214) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe – Wymagania i 
metody badań 
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20. D-06.01.01 – UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. 

20.1. WSTĘP. 

20.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i 
ścieków w ramach realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do 
pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
20.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
20.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym 
umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 
• humusowaniem, obsianiem, darniowaniem; 
• zastosowaniem do umocnień rowów i skarp elementów 

prefabrykowanych – betonowych płyt ażurowych typu MEBA. 
20.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

20.1.4.1. RÓW. 

Otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
20.1.4.2. DARNINA. 

Płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i 
związanej korzeniami roślinności trawiastej. 
20.1.4.3. 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 poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę 
(krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod 
kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 
m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 
20.1.4.4. ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS). 

Ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
20.1.4.5. HUMUSOWANIE. 

Zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, 
naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i 
dogęszczeniem. 
20.1.4.6. MOLETOWANIE. 

Proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i 
wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o 
odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
20.1.4.7. PREFABRYKAT. 

Element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu, ścieku lub skarpy. 
20.1.4.8. MULCZOWANIE. 

Naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, 
trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 
20.1.4.9. TYMCZASOWA WARSTWA PRZECIWEROZYJNA. 

Warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów 
ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i 
geosyntetyków, doraźnie zabezpieczająca przed erozją 
powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 
20.1.4.10. RAMKA WEBERA. 

Ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 
kwadratów, każdy o powierzchni 25 cm2, do określania procentowego 
udziału gatunków roślin, po obsianiu. 
20.1.4.11.  POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
20.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

20.2. MATERIAŁY. 

20.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i 
ścieków objętymi niniejszą SST są: 
• darnina, 
• ziemia urodzajna, 
• nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
• mech, szpilki, paliki i pale, 
• kruszywo, 
• elementy prefabrykowane. 
20.2.3. DARNINA. 

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca 
wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać 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 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 
warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, 
najwyżej przez 30 dni. 
20.2.4. 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 Inspektor może zlecić wykonanie 
badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 
następującym kryteriom: 
• optymalny skład granulometryczny: 
o frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
• kwasowość pH ≥ 5,5. 
20.2.5. NASIONA TRAW. 

Należy stosować mieszanki podane w dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku szczegółowych wytycznych należy stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
20.2.6. SZPILKI DO PRZYBIJANIA DARNINY 

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, 
żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być proste, ostro 
zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a 
długość od 20 do 30 cm. 
20.2.7. KRUSZYWO. 

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-
11111:1996. 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 
20.2.8. CEMENT. 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701:1997. 

Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701:1997. 

Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
20.2.9. ZAPRAWA CEMENTOWA. 

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować 
zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990. 
20.2.10. ELEMENTY PREFABRYKOWANE. 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 

Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-
80/6775-03/04. 
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20.3. SPRZĘT. 

20.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
20.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-
biologicznego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• równiarek, 
• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
• wibratorów samobieżnych, 
• płyt ubijających, 
• ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do 

podlewania (miejsc niedostępnych). 

20.4. TRANSPORT. 

20.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
20.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

20.4.2.1. TRANSPORT DARNINY. 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i 
odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
20.4.2.2. TRANSPORT NASION TRAW. 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
20.4.2.3. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z DREWNA. 

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
20.4.2.4. TRANSPORT KRUSZYWA. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
20.4.2.5. TRANSPORT CEMENTU 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-
08. 
20.4.2.6. TRANSPORT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

Do transportu można przekazać elementy, w których beton 
osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 

20.5. WYKONANIE ROBÓT. 

20.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

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

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi 
skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna 
sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 
15 do 25 cm. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 
cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od gruntu 
występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, 
na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 
30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i 
lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
20.5.3. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ OBSIANIE TRAWĄ I ROŚLINAMI 

MOTYLKOWATYMI. 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie 
nasionami traw i roślin motylkowatych polega na: 
• wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
o humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
o wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami 

ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby 

uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 
1%, 

• obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, 
roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, 
dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 
podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

• naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy 
przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą mulczowania lub 
hydromulczowania. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą 

obsiane powierzchnie. 
20.5.4. DARNIOWANIE. 

Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja 
oraz we wrześniu, a w razie konieczności 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, 
zaakceptowane przez Inspektora. 
20.5.4.1. DARNIOWANIE W KRATĘ. 

Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na 
wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). Darniowanie w kratę należy 
wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, 
krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną 
kwadraty, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i SST. 
Ułożone w kratę płaty darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do 
podłoża szpilkami. 

Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą 
wymagania PN-R-65023:1999. 
20.5.5. UKŁADANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. 

Elementy prefabrykowane do umocnienia ścieków i rowów 
powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, 
powinno być zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym 
podłożu należy ułożyć podsypkę z piasku lub pospółki (w zależności od 
ustaleń dokumentacji projektowej) i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. 
Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku 
podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. 

Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 dni. 

20.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

20.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
20.6.2. KONTROLA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA. 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i 
ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa 
wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc 
nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a 
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą 
występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
20.6.3. KONTROLA JAKOŚCI DARNIOWANIA. 

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana 
jest równa i nie ma widocznych szczelin 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. 
20.6.4. KONTROLA JAKOŚCI UMOCNIEŃ ELEMENTAMI 

PREFABRYKOWANYMI. 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
• wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 

5.7, 
• szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
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• odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m 
dopuszczalne ± 1 cm, 

• równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny 
prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 

• dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna 
głębokość. 

20.7. OBMIAR ROBÓT. 

20.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest: 
• m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych 

przez humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie, 
hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami, 

• m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 

20.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

20.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

20.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
20.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez 
humusowanie, obsianie, układanie prefabrykatów: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• ew. pielęgnacja spoin, 

• uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

20.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

20.10.1. NORMY. 

215) PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
216) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
217) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
218) PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie 

i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

219) PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. 
Wymagania i metody badań 

220) PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
221) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. 

Skład, wymagania i ocena zgodności 
222) PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek 

polipropylenowy do maszyn rolniczych 
223) PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
224) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania 
225) PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
226) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
227) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

20.10.2. INNE MATERIAŁY. 

228)  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), 
Transprojekt-Warszawa, 1979. 

229) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, IBDiM, Warszawa. 2009. 
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21. D-06.02.01 – PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI. 

21.1. WSTĘP. 

21.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem przepustów pod zjazdami w trakcie realizacji zadania 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości 
Ługi Radły.”. 
21.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 1.1. 
21.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów rurowych 
Ø400 oraz zjazdami gospodarczymi dla zadania jak w pkt. 1.1. 
21.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

21.1.4.1. PRZEPUST. 

Obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służący do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod 
nasypami zjazdów. 
21.1.4.2. PRZEPUST RUROWY. 

Przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych, żelbetowych, PP lub PEHD. 
21.1.4.3. ŚCIANKA CZOŁOWA. 

Konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i 
podtrzymująca nasyp zjazdu. 
21.1.4.4. BRUKOWIEC. 

Kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w 
kształcie nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach 
21.1.4.5. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
21.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

21.2. MATERIAŁY. 

21.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z 
typowych prefabrykowanych rur betonowych, objętych niniejszą SST, 
są: 
• rury PP lub PEHD spiralnie karbowane, 
• kruszywo do betonu, 
• cement, 
• woda, 
• mieszanka pod ławę fundamentową, 
• drewno na deskowanie, 
• materiały izolacyjne, 
• zaprawa cementowa, 
• brukowiec. 
21.2.3. RURY PP I PEHD SPIRALNIE KARBOWANE. 

Wymiary rur PP kielichowych oraz PEHD powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Klasę wytrzymałościową rur należy przyjąć 
na podstawie wskazań dokumentacji projektowej. 

Składowanie materiału powinno odbywać się zgodnie z instrukcją 
producenta. 
21.2.4. KRUSZYWA DO BETONU. 

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów 
konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania PN-B-06712. 

Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami 
lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

21.2.5. CEMENT. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji 
przepustów powinien spełniać wymagania PN-B-19701. 

Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 
42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25. 

Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08. 
21.2.6. WODA. 

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-
32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
21.2.7. MIESZANKA KRUSZYWA NATURALNEGO. 

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać 
wymagania PN-B-06712.  
21.2.8. DREWNO. 

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu 
betonowych ścianek czołowych przepustów powinno spełniać 
wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017. 
21.2.9. MATERIAŁY IZOLACYJNE. 

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można 
stosować: 
• emulsję kationową, , 
• roztwór asfaltowy do gruntowania, 
• wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i 

posiadające aprobatę techniczną - za zgodą Inspektora nadzoru. 
21.2.10. ZAPRAWA CEMENTOWA. 

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej 
niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-14501. 

21.3. SPRZĘT. 

21.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
21.3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PRZEPUSTÓW. 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod 
zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• koparek, 
• betoniarek, 
• dozowników wagowych do cementu, 
• sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe. 

21.4. TRANSPORT. 

21.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
21.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami 
podano w SST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi.”. 

21.5. WYKONANIE ROBÓT. 

21.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
21.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w 
zakresie: 
• odwodnienia, 
• czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu 

wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust, 
• wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
• innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 
21.5.3. WYKOP. 

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek 
czołowych i ławę fundamentową powinien być dostosowany do 
wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i 
rodzaju gruntu. 

Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu. 
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21.5.4. ŁAWA FUNDAMENTOWA POD PRZEPUST. 

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST. 

Ława fundamentowa może być wykonana z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami 
SST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie”, 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów 
wynoszą: 
• dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
• dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
21.5.5. UKŁADANIE RUR Z PP I PEHD. 

Rury z PP i PEHD należy układać zgodnie ze wskazaniami ich 
producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na ugięcie montażowe 
rur. Rury PEHD powinny być fabrycznie docięta na długość 
odpowiadającą wymiarom poszczególnych przepustów. Rury 
kielichowe z PP można łączyć z odcinków dostępnych w ofercie 
handlowej producentów w celu uzyskania projektowych wymiarów 
przepustów. 
21.5.6. ŚCIANKI CZOŁOWE. 

21.5.6.1. BETONOWE ŚCIANKI CZOŁOWE. 

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na 
mokro” należy wykonać wg PN-B-06251. Betonowanie należy 
wykonywać wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza 
niż B-30. 

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą 
się pod ziemią, należy zagruntować przez: 
• dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku 

powierzchni wilgotnych, 
• smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni 

suchych, 
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

21.5.7. ZASYPKA PRZEPUSTÓW. 

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać 
jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubości 
z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg 
normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 z tolerancją -20%, 
+10%. 

Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być nie 
mniejszy niż 1,00. 
21.5.8. UMOCNIENIE WLOTÓW I WYLOTÓW. 

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 

W zależności od materiału użytego do umocnienia, wykonanie 
robót powinno być zgodne z SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, 
rowów i ścieków”. 

21.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

21.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
21.6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT. 

Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z SST D-03.01.01 
„Przepusty pod koroną drogi” pkt 6, oraz SST. 

21.7. OBMIAR ROBÓT. 

21.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

21.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

21.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

21.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
21.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie ław fundamentowych, 
• wykonanie deskowania i rozebranie, 
• montaż konstrukcji przepustu, 
• betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej, 
• wykonanie izolacji, 
• wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
• umocnienie wlotów i wylotów, 
• uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

21.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

21.10.1. NORMY. 

230) PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarowa elementów budowlanych z betonu. 

231) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu. 
232) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne. 
233) PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i 

ochrony w środowisku agresywnych wód gruntowych. 
234) PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
235) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
236) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności. 
237) PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
238) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
239) PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco. 
240) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
241) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
242) PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone 

podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
243) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
244) BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. 

Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej. 
245) BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

przeciwwilgotnościowych. 
246) BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 

betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
247) PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec. 
248) PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji. Polipropylen (PP) Część 1: Specyfikacje rur, 
kszta³tek i systemu. 
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22. D-06.04.01 – ROWY. 

22.1. WSTĘP. 

22.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z remontowaniem rowów w ramach realizacji zadania „Przebudowa 
drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości Ługi Radły.”. 
22.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt.1.1. 

22.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz 
profilowaniem dna i skarp rowu. 
22.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

22.1.4.1. RÓW 

Otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i 
odprowadza wodę. 
22.1.4.2. RÓW PRZYDROŻNY 

Rów zbierający wodę z korony drogi. 
22.1.4.3. RÓW ODPŁYWOWY 

Rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 
22.1.4.4. RÓW STOKOWY 

Rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 
22.1.4.5. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
22.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

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

22.2. MATERIAŁY. 

Materiały nie występują. 

22.3. SPRZĘT. 

22.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
22.3.2. 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. 

22.4. TRANSPORT. 

22.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
22.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można 
korzystać z dowolnych środków transportowych. 

22.5. WYKONANIE ROBÓT. 

22.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
22.5.2. OCZYSZCZENIE ROWU. 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego 
przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. 
22.5.3. 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 oraz 
dokumentacją projektową. 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien 
wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie 
przekraczających 200 m - 0,1%. 

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
• przy nieumocnionych skarpach i dnie 

o w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
o w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
o w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
o w gruntach skalistych - 10,0%; 

• przy umocnionych skarpach i dnie 
o matą trawiastą - 2,0%, 
o darniną - 3,0%, 
o faszyną - 4,0%, 
o brukiem na sucho - 6,0%, 
o elementami betonowymi - 10,0%, 
o brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

22.5.4. 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 SST lub wskazaniami Inżyniera. 

22.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

22.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
22.6.2. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH REMONTOWANEGO ROWU I 

SKARP. 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje poniższa tablica. 

Tab. 22. Pomiary. 
Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 
2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

22.6.2.1. SPADKI PODŁUŻNE ROWU. 

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku. 
22.6.2.2. SZEROKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ ROWU. 

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 5 cm. 
22.6.2.3. POWIERZCHNIA SKARP. 

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit 
między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm. 

22.7. OBMIAR ROBÓT. 

22.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

22.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

22.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

22.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
22.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• oczyszczenie rowu, 
• pogłębianie i profilowanie rowu, 
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• ścięcie trawy i krzaków, 
• odwiezienie urobku, 
• roboty wykończeniowe, 
• przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

22.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

22.10.1. NORMY. 

249) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
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23. Z-01.01.01 – ZIELEŃ – TRAWNIKI I ŚCIÓŁKOWANIE. 

23.1. WSTĘP. 

23.1.1. PRZEDMIOT SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z założeniem i pielęgnacją trawników w ramach realizacji zadania 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678039 S w miejscowości 
Ługi Radły.”. 
23.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem 
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót 
jak w pkt. 23.1.1. 
23.1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z 
• zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na 

skarpach; 
• ściółkowaniem terenu przy pomocy kory drzew iglastych. 
23.1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

23.1.4.1. ZIEMIA URODZAJNA. 

Ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
23.1.4.2. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
23.1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

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

23.2. MATERIAŁY. 

23.2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

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

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna 
posiadać następujące charakterystyki: 
• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 

budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 

• ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy 
- nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 
lub zanieczyszczona chemicznie. 

23.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA. 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające 
w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych (np. torfu, kory 
drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym 
powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez 
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, 
przez zmieszanie kompostu z glebą. 
23.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH. 

Korę drzew iglastych wykorzystuje się do ściółkowania 
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory 
rozplantowana wokół roślin zabezpiecza glebę przed utratą wilgotności 
i wietrzeniem. Jako materiał organiczny, ulega stopniowemu rozkładowi 
wzbogacając tym samym glebę. 
23.2.5. NASIONA TRAW. 

Do wykonania trawników z siewu należy stosować mieszankę 
nasion o składzie gatunkowym i ilościowym podanym w dokumentacji 
projektowej. 
23.2.6. NAWOZY MINERALNE. 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

23.2.7. KRATKA TRAWNIKOWA. 

Kratki trawnikowe przeznaczone są do wzmacniania górnej 
powierzchni gleby, w celu uniknięcia wydeptywania trawnika i 
zwiększenia nośności murawy. Należy stosować kratki wykonywane z 
tworzyw sztucznych, montowane do podłoża przy użyciu systemowych 
szpilek i innych elementów kotwiących. 

23.3. SPRZĘT. 

23.3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
23.3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA TRAWNIKÓW. 

Wykonawca przystępujący do wykonania założeń zieleni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki 

gąsiennicowej, koparki). 

23.4. TRANSPORT. 

23.4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
23.4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ. 

Transport materiałów do założenia zieleni może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

Za uszkodzenia materiału roślinnego w trakcie transportu 
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi także koszty wymiany 
uszkodzonego materiału. 

23.5. WYKONANIE ROBÓT. 

23.5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
23.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA TRAWNIKÓW. 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
są następujące: 
• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i 

zanieczyszczeń, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren 

powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników 
o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (potrzebę 
wymiany gleby określa szczegółowo DP), 

• przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik 
powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

• teren powinien być wyrównany i splantowany, 
• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 
wyrównana, 

• przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem 
gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
• okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy 

września, 
• przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub 

wałem kolczatką (nie jest wymagane w przypadku siewników 
wysiewających materiał wgłąb gleby), 

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 
w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków 
dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

23.5.3. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa 

osiągnie wysokość około 10 cm, 
• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach 

czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
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• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być 
wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się 
odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; 
środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z 
dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 

1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby 
trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu 

i fosforu, 
• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i 

potas. 
23.5.4. ŚCIÓŁKOWANIE. 

Przed przystąpieniem do ściółkowania teren należy oczyścić z 
wszelkiego rodzaju materiałów obcych. Ściółkowanie wyznaczonych 
terenów należy wykonać przy użyciu kompostowanej kory drzew 
iglastych. Korę należy rozrzucić ręcznie i rozprowadzić np. grabiami 
tak, aby tworzyła warstwę o grubości około 7cm. 
23.5.5. KRATKI TRAWNIKOWE. 

Montaż kratek trawnikowych należy prowadzić zgodnie z 
instrukcją producenta. Powierzchnia gleby przed montażem musi 
zostać wyrównana i oczyszczona z kamieni i innych ciał obcych. 
Ułożoną i zamocowaną kratkę należy zasypać ziemią urodzajną tak, 
aby kratka wystawała 1 cm ponad powierzchnię ziemi. 

23.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

23.6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 

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

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na 
sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości 

warstwy rozścielonej ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 

• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich 

odchwaszczania, 
• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości 

wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
23.6.3. ŚCIÓŁKOWANIE. 

Kontrola jakości wykonania ściółkowania polega na sprawdzeniu:  
• oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń; 
• grubości warstwy ułożonej kory; 
• równomierności rozłożenia kory. 

23.7. OBMIAR ROBÓT. 

23.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania 
trawników, montażu kratek, oraz ściółkowania. 

23.8. ODBIÓR ROBÓT. 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

23.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

23.9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
23.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ. 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi 

urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
• zakładanie trawników, 
• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, 

odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2 ściółkowania obejmuje: 

• oczyszczenie terenu, 
• rozrzucenie i wyrównanie kory. 

23.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

250) PN-G-98011 Torf rolniczy. 
 


