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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne dla robót drogowych i branżowych 
i obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt.1.1 dla 
realizacji kontraktu.  

SST zostały opracowane indywidualnie uwzględniając obowiązujące przepisy, normy i krajowe 
wytyczne. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi SST. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł).  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
Dziennik Budowy - książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu wydającego, wydana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.  
Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków 
swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem 
prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i warunkami 
kontraktowymi.  
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu  
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie.  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera.  
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 – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 
podbudowy pomocniczej lub podłoże.  
Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na 
warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.  
Warstwa mrozoochronna – warstwa, które 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, która mogłaby przedostać się do konstrukcji 
nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po zagęszczeniu.  
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Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego.  
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
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.  
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze.  
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Podłoże ulepszone nawierzchni – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej 
w przypadku, gdy podłoże gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub 
mrozoodporności. Podłożę ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, 
odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje 
wszystkich tych warstw jednocześnie.  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.  
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego.  
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.  
Plac budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy.  
Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 
nasypowych za pomocą warstw gruntu zbrojonego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST 
opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową). 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy  

Zamawiający w terminie i na zasadach określonych w Umowie i Warunkach Kontraktu przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, 
od właściwych władz na swój koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę regulacji 
ruchu, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 
zakwaterowanie, itp.). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu przekazania Placu 
Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.  

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

Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się 
w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem robót budowlanych. Przeniesienie punktów 
wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania placu budowy do końca realizacji robót objętych 
Kontraktem.  

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie w nim 
uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną nieruchomość i 
otwarcie budynków (zasoby ludzkie oraz narzędzia np. szlifierka kątowa, łom), zasoby umożliwiające 
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odłączenie mediów (zasoby ludzkie – personel posiadający stosowne uprawnienia branżowe oraz narzędzia). 
Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby 
rozpoczęcia robót (pierwszych czynności w ramach robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia robót Wykonawca sporządzi notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 
Notatka winna być sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno z niej 
wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak właściciel/użytkownik 
wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być opatrzona datą i miejscem 
sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera i właściciela/użytkownika 
wieczystego/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia podpisu. 
 
1.5.2. Zgodność Robót z Programem funkcjonalno-użytkowym  

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Umowy a w przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
Warunkach Kontraktu.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Programie funkcjonalno-użytkowym, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Programie funkcjonalno-użytkowym.  

Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym są uważane za wytyczne do opracowania przez 
Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy a w tym SST.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w 
PFU.  
 
1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robót aż do czasu 
wydania świadectwa przejęcia.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, 
pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na Placu Budowy wraz z zimowym utrzymaniem (m. in. odśnieżanie 
i zwalczanie gołoledzi), w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, 
po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót dla każdego z poszczególnych Etapów. 
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni 
jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Za utrzymanie ruchu 
publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych (w tym zimowego utrzymania wg standardów 
GDDKiA) i remontów bieżących, niezbędnych do utrzymania terenu budowy w odpowiednim standardzie 
technicznym, założonym dla tej drogi. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba w sposób nieuzasadniony utrzymanie to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocząć prace utrzymaniowe, nie później niż w ciągu 48 godzin po 
otrzymaniu takiego polecenia. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca jeśli będzie to możliwe, w 
sposób uzgodniony z Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy a w szczególności wjazdy i 
wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót.  

Wykonawca podejmie stosowne działania mające na celu utrzymanie w czystości dróg publicznych lub 
objazdów tymczasowych tych dróg w rejonie wyjazdów z placu budowy. 

Lokalizacja stanowisk oraz metody utrzymania czystości dróg zostaną uszczegółowione w PZJ dla 
poszczególnych branż. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji, zatwierdzony przez 
odpowiedni organ zarządzający ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to Kontrakt, 
powinien wybudować i utrzymywać opisane w kontrakcie przejazdy przez pas dzielący, zgodnie z informacjami 
tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunąć te przejazdy o ile nie będą 
potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne właściwości użytkowe.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, światła 
ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności ,itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu.  

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

Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne wg wzorów unijnych i tablice 
wymagane Prawem Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w ilości i miejscach 
odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót.  

Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych tablic.  
Tablice powinny zostać zlokalizowane w miejscach nie powodujących zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu w tym ograniczenia widoczności.  
Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwania 

Robót. 
W Cenie Oferty należy uwzględnić ustawienie, utrzymanie i likwidację tablic informacyjnych oraz 

ustawienie i utrzymanie tablic pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice 
informacyjne i pamiątkowe należy wykonać i ustawić w lokalizacjach i ilościach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz wytycznymi UE dotyczącymi promocji projektów. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na istniejących drogach  

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 
wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, kierowania 
ruchem i oświetlenia.  

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 
zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed wyłączeniem 
istniejących urządzeń.  

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie przez 
zarządcę drogi lub pod jego nadzorem.  

Wykonawca jest zobowiązany do kontaktowania się z zarządcą drogi w uzgodnieniu z Inżynierem oraz 
z niezwłocznym informowaniem o sprawach Inżyniera.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem robót oraz stosować się w czasie ich 
prowadzenia do zapisów zawartych w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, decyzji RDOŚ o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia, zapisów zawartych w postanowieniach RDOŚ 
oraz do wszystkich przepisów i decyzji wydanych przez stosowne organy w czasie trwania inwestycji, 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Plac Budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 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;  

c) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych 
Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach 
(Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 

dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowania oraz poza 
obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałymi obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z 
terenu oraz minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru,  
• zapobieżenie możliwości zagrożenia gatunków i siedlisk chronionych ze szczególnym uwzględnieniem 

herpetofauny oraz gatunków i siedlisk będących przedmiotem ochrony.  
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich 

wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił 
żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Wykonawca, winien uzyskać odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów dotyczących 
gatunków i siedlisk podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbędną 
do ich uzyskania Wykonawca, przed złożeniem do właściwego organu administracji, winien uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru Środowiskowego oraz Zamawiającym. Dokumentacja powyższa oraz warunki wynikające 
z uzyskanych na jej podstawie pozwoleń wliczona jest w Cenę Kontraktową i nie może stanowić podstawy 
przyszłych roszczeń wobec Zamawiającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku realizacji 
robót. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 
przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie 
powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 
środowiska, w szczególności spełnienie wszystkich wymogów decyzji środowiskowej oraz późniejszych zaleceń 
RDOŚ (Postanowienie) wydanych przed uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
specjalistyczny nadzór środowiskowych podczas wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia 
związane z zagrożeniami dla herpetofauny (płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia prac.  

Prace w obrębie dolin rzek oraz na odcinkach wskazanych w decyzji środowiskowej związane ze 
zmianami powierzchni ziemi należy prowadzić poza okresem sezonowych wędrówek płazów, tj. poza okresem 1 
marca – 1 maja oraz 1 września – 30 października, w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest prowadzenie 
prac pod nadzorem herpetologa.  

W przypadku budowy drogi w odległości <500m od ważnych dla płazów zbiorników wodnych 
znajdujących się poza zasięgiem prac budowlanych, w obrębie dolin rzek oraz na odcinkach wskazanych w 
decyzji środowiskowej należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi, na których zostanie 
stwierdzona migracja płazów. Materiał zalecany na tymczasowe ogrodzenia: geowłóknina lub mocna folia, 
ewentualnie siatka polimerowa o drobnych oczkach (do max. 0,5cm – odpowiednia wyłącznie w okresie 
wiosennym, gdy brak małych stadiów młodocianych). W razie konieczności przenieść płazy na drugą stronę 
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno mieć krawędź górną o szerokości min. 10cm odchylona pod kątem 
30º w kierunku „na zewnątrz” terenu budowy. Ogrodzenie powinno być zakopane na głębokości co najmniej 10 
cm. 

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 
uwięzieniem w nich płazów. Zwierzęta znalezione na placu budowy należy przenieść na teren nieobjęty pracami.  

Niezbędny zakres i czas wykonania ww. ogrodzeń tymczasowych został określony w Decyzji 
Środowiskowej. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego utrzymywania ogrodzeń w należytym stanie 
technicznym, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia własnym staraniem i na swój koszt.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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.  

Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe i prawne za użycie materiałów szkodliwych dla 
otoczenia. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, 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 Placu 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w 
zależności od potrzeby) 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 i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.  
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Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inwentaryzacja budynków i budowli powinna zostać sporządzona przez Wykonawcę lub przez 
wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmę i odpowiednio udokumentowana. Po zakończeniu robót Wykonawca 
powinien sporządzić raport zawierający ocenę stanu budynków narażonych na oddziaływanie robót. W 
końcowym raporcie należy uwzględnić ewentualne uwagi zgłoszone przez właścicieli lub władających, których 
zdaniem zgłaszającego uległy uszkodzeniu w związku z prowadzoną budową. 

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek przeznaczonych pod przebudowę 
infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczęciem robót budowlanych, a 
następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna 
winna być przekazana dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD). 

Wykonawca przekaże następującą dokumentację:  
a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 

infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzną,  
b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości wraz z 

podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania 
ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z dok. fotograficzną, wraz z potwierdzeniem czasu zajęcia przez 
Wykonawcę nieruchomości; informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ew. odszkodowania z tytułu 
zmniejszenia wartości nieruchomości;  

c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu zniszczeń 
w naniesieniach i nasadzeniach.  

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań 
Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym z wyłączeniem zakresu objętego 
odszkodowaniem w związku z postępowaniem ZRID. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji robót przy 
założeniu doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego.  

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

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie podlega 
likwidacji, zaś właściciel nieruchomości zrzeknie się odszkodowania z tego tytułu, w takim przypadku 
Zamawiający poinformuje pisemnie o tym fakcie Wykonawcę. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest 
wykorzystanie elementów istniejącego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno być wybudowane przed 
likwidacją istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek 
powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID. 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia Wykonawca jest 
zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. Budowa 
ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie 
tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału nieruchomości 
zatwierdzonego decyzją ZRID.  

Na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca ma obowiązek wskazać 
granicę działek powstałych wskutek podziału na terenie inwestycji.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa).  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

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

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do 
lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia na nośniku CD, 
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 
dokumentują.  

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.  
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W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg lub 
obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem drogi lub innym właścicielem 
uszkodzonego terenu lub obiektu.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. 

W terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi 
szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie z Umowy.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

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.  

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej 
lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając 
budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z naprawami.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.  
 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w PFU 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 Umowy nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.14. Wykopaliska  

Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bieżący Nadzór 
Archeologiczny.  

Wszelkie znaleziska archeologiczne (art. 35 ustawy z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami) odkryte na Placu Budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie powiadomić Inżyniera o wszelkich znaleziskach archeologicznych stosowanie do wymagań 
ustawy o ochronie zabytków i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę z 
umowy. Wznowienie wstrzymanych robót nastąpi na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i Inżyniera.  



 

12 

 
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy  

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych biur, laboratorium, instalacji, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót, przy uwzględnieniu 
potrzeb wykonawców.  

Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, biur, laboratorium, dróg, placów i innych elementów.  

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
zaplecza.  

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, biura, laboratorium, dróg, 
placów oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  

Podczas realizowania zadania budowlanego dopuszcza się wyłącznie Wyroby budowlane dopuszczone 
do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 92, 
poz. 881 – z późn. zm.)  

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do 
którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. nr 166, poz. 1360; z 2003r.; Dz.U. nr 80 poz. 718; Nr 130 poz. 1188; Nr 170 poz. 1652 i Nr 
229 poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70 poz. 631) przewidujące takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany 
spełnia wymagania zasadnicze, określone w tych przepisach.  

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust. 2÷4, 
jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na 
swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu lub aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt wymagań podstawowych.  

Aprobaty techniczne udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy 
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 
różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez 
Komisję europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych.  

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z ta 
dokumentacją oraz z przepisami.  

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W 
przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.  

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze 
rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich 
aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi 
oznakowania CE.  

W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich 
aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne 
zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w 
tym zakresie. 

Wszelkie nazwy materiałów i/lub producentów podane w projekcie budowlanym i wykonawczym mają 
charakter jedynie poglądowy, a głównym kryterium akceptacji materiału są wymagane parametry zawarte w 
poszczególnych SST. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz jeżeli to konieczne próbki materiałów do zatwierdzenia 
przez Inżyniera.  

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 udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu Robót.  
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inżyniera.  
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

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

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące 
warunki:  

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

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek  

Materiały pochodzące z rozbiórek stanowić będą własność Wykonawcy. Wykonawca w Cenie Oferty 
zobowiązany jest uwzględnić pożytki jakie osiągnie z tego tytułu.  

Materiały pochodzące z rozbiórek, zakwalifikowane przez Inżyniera jako nadające się do przetworzenia 
na pełnowartościowy materiał do budowy dróg jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa 
z rozbieranych odcinków dróg, kostka brukowa itp. Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów 
budowlanych w ramach realizowanego zadania.  

Materiały pochodzące z rozbiórek, zakwalifikowane przez Inżyniera jako nie posiadające 
pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu 
wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę (wysypisko) i dokona utylizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Teren zwałki (wysypiska) Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym 
lokalizacja terenu zwałki (wysypiska) musi uzyskać pozytywną opinię miejscowych władz i akceptację 
Inżyniera.  

W przypadku stwierdzenia przez Właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z 
rozbiórek nie odpowiadają jego wymaganiom, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza 
teren budowy na zwałkę (wysypisko) i dokona utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren zwałki 
(wysypiska) Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki (wysypiska) 
musi uzyskać pozytywną opinię miejscowych władz i akceptację Inżyniera.  

Postępowanie z materiałami pochodzącymi z rozbiórek musi być zgodne z aktualnymi przepisami w 
zakresie gospodarki odpadami m.in. ustawie o odpadach.  

Drewno (dłużyzna i grubizna) pozyskane z wycinki drzew będzie własnością Skarbu Państwa. 
Wykonawca zorganizuje składowisko na które złoży drewno uzyskane z wycinki i będzie ponosił koszt jego 
przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania do czasu zbycia przez Zamawiającego składowanego towaru 
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jednak nie dłużej niż do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia. Jeżeli do tego terminu Zamawiający nie 
odsprzeda drewna, Wykonawca na swój koszt załaduje, przewiezie i rozładuje je w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 60 km.  

Wykonawca dokona trwałego oznakowania poszczególnych dłużyc i grubizn poprzez ich ocechowanie 
na czole (płaszczyzna ścięcia) numeratorem stosowanym przez służby leśne i przekaże protokołem 
Zamawiającemu z wykazem ponumerowanych pni oraz umożliwi Zamawiającemu każdorazowo na wezwanie 
wstęp na składowisko. 

Dłużyzna (grubizna), gałęzie i krzaki oraz karpina i materiały z prac pielęgnacyjnych powinny zostać 
wywiezione przez Wykonawcę na jego składowisko lub wysypisko za pomocą przyczepy dłużycowej i 
skrzyniowej lub za pomocą innego sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonego przez 
Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Dopuszcza się rozdrobnienie w maszynie zrąbującej  gałęzi, krzaków i karpin. Materiał powstały po 
„zrąbkowaniu” gałęzi, krzaków i karpin będzie stanowił własność Wykonawcy. 

Koszty poniesione z tego tytułu przez Wykonawcę nie podlegają osobnej zapłacie. 
 
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; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PZJ, projektem organizacji Robót 
opracowanym przez Wykonawcę, Dokumentacją Projektową i SST opracowanymi przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Dla przyjętej technologii 
Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości oraz inne 
projekty wymagane w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

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.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i 
Kartograficzne.  

Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację robót nie sporządzonych przez niego. 
Jeżeli Kontrakt wyraźnie stwierdza, że część robót ma być zaprojektowana przez Wykonawcę będzie 
odpowiedzialny za tę część, niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera.  
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST opracowanych przez 
Wykonawcę, a także w normach i wytycznych.  

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 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 powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z Inżynierem, 
pod groźbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń Inżyniera skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 
niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również wywieźć 
wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody właścicieli na wejście na tereny będące poza 
zakresem Inwestycji, a niezbędnych do jej realizacji oraz do ponoszenia ewentualnych opłat za dzierżawę z tego 
tytułu. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do 
robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, 
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są 
ujęte w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i 
uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie 
i uznaje się, że są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania 
ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia 
urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykona wszelkie czynności z 
tym związane.  

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z właścicielami tych urządzeń i z Inżynierem, 
wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
uznaje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.  

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia należy – w celu 
zabezpieczenia nieruchomości – wybudować ogrodzenie tymczasowe nie związane trwale z gruntem. Na każde 
zasadne wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera, Wykonawca ma obowiązek wskazać granicę działek 
powstałych wskutek podziału na terenie inwestycji.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z 
okolicznymi Parafiami oraz z Inżynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Przed przystąpieniem do robót Inżynier i Wykonawca uzgodnią metodykę wykonywania badań 
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.  
6.2. Program Zapewnienia Jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program Zapewnienia 
Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania 
prac projektowych i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz ustaleniami Inżyniera.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą:  
• organizację, terminy i sposób prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy,  
• organizację, terminy i sposób wykonywania i prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• sposób zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  
• wykaz zespołów projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych prac 

projektowych i pozostałych Dokumentów Wykonawcy oraz elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

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

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.3. 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 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 ST.  

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

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

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier 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 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.4. 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

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

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.5. Badania i pomiary  

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

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera.  
 
6.6. Raporty z badań  

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

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Inżynier 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, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy informacje o wynikach badań kontrolnych wykonywanych 
przez Laboratorium Zamawiającego niezwłocznie po ich otrzymaniu. Inżynier będzie oczekiwał od Wykonawcy 
ustosunkowania się do negatywnych wyników badań oraz będzie wymagał przedstawienia do zatwierdzenia  
programu  naprawczego celem jego wprowadzenia do realizacji. 



 

17 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może 
również rozszerzyć zakres swoich badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań przez niezależne laboratorium.  

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inżyniera powtórne i dodatkowe badania wykażą 
niewiarygodność raportów Wykonawcy, całkowite koszty tych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  

W przypadku, gdy przeprowadzone na polecenie Inżyniera powtórne i dodatkowe badania wykażą 
prawidłowość raportów Wykonawcy, całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Inżyniera 

W przypadku rozbieżności wyników badań Inżyniera i Wykonawcy, które nie będą mogły być 
wyjaśnione pomiędzy stronami, jedna ze stron może zlecić badania arbitrażowe niezależnemu laboratorium 
zaakceptowanemu przez obie strony. Koszty badań poniesie strona, która zleca wykonanie badań arbitrażowych. 

 
6.8. Badania i pomiary Zamawiającego  

Laboratorium Zamawiającego wykonuje w przypadku zlecenia przez Inżyniera, następujące badania i 
pomiary:  

a) przed rozpoczęciem Robót: 
• badania jakości materiałów przewidzianych do wbudowania,  

b) w trakcie Robót:  
• badania jakości stosowanych materiałów  
• badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• badania do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentów specyfikacji.  

Zakres badań określa każdorazowo Inżynier. 
 
6.9. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich SST.  

Dopuszcza się do stosowania:  
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń  
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:  
a)  wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski: 

• w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą normą,  
• w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, za to w zgodzie z uzyskaną 

aprobata techniczną, a producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą,  
• posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a 

producent załączył odpowiednia informację o wyrobie;  
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielone mu aprobaty technicznej a 

producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;  
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności. 
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej 

dokumentacji technicznej, dla której producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

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

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.10. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy.  
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami 

Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić 
Inżynierowi.  

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.  
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
• datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i 

zakresu tymczasowej organizacji ruchu,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-

geotechnicznej,  
• 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 do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
(2) 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. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty:  
a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b. protokoły przekazania Placu Budowy,  
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d. protokoły odbioru Robót,  
e. protokoły z narad i ustaleń,  
f. korespondencję na budowie.  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Kontrakt ryczałtowy – jednostkami obmiaru są wykonane i odebrane protokołem Odbioru Końcowego 
jednostki obmiarowe określone w poszczególnych SST,  

Ilości wymienione w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za 
rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikającymi z Kontraktu.  

Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier powinien poprzez pomiary potwierdzać ilość 
robót. W przypadku koniczności pomierzenia części robót przez Inżyniera, powinien o tym fakcie powiadomić 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek:  

• niezwłocznie stawić się lub wysłać kompetentnego przedstawiciela aby pomóc w przeprowadzeniu 
takich pomiarów,  

• dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w sporządzonym przez Wykonawcę 

Zasadniczym Przedmiarze robót Stałych (ZPRS) lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
Projektu. 

Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni wysłać przedstawiciela, to pomiary 
wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą uznane za prawidłowe pomiary danej części robót. 
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Dla celów pomierzenia takich części robót stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier 
przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postępu robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i 
terminie powinien w terminie 14 dni dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków w biurze Inżyniera i podpisać je, 
po dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków 
będą one uznane za prawidłowe. Jeżeli Wykonawca nie stawi się celem sprawdzenia zapisów i rysunków będą 
one uznane za prawidłowe.  

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo ich nie 
podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe w wyjątkiem przypadków, 
kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedłoży Inżynierowi protokół niezgodności 
(rozbieżności), uznający zapisy względnie rysunki za nieprawidłowe. W tym przypadku Inżynier powinien 
ponownie sprawdzić zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje.  

Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

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

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 
wykonanych 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.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, wpisem do Dziennika Budowy z powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, z SST oraz innymi ustaleniami Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii 
oraz obiektów, które dokumentuje.  

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
 
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych odcinków lub części robót, w 
stanie nadającym się do użytkowania.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych 

czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Świadectwo Przejęcia wystawiane przez 
Inżyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] lub Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części 
Robót].  
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
jakości i kompletności.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego.  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p-pkcie 8.4.2. 
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia 
na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i odpowiednich 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. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
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 
wchodzące w skład operatu odbiorczego:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy. Wymaga się przy tym, aby dokumentacja została tak opracowana 
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne.  

2. Dokumentację powykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej,  

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

4. Badania, recepty i ustalenia technologiczne.  
5. Dzienniki Budowy (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i 

ewentualnie PZJ.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i 

ewentualnie PZJ.  
8. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez Inżyniera, sporządzoną 

na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z STWiORB i PZJ.  

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

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
12. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.  
13. Pomiary skuteczności działania urządzeń podczyszczających wody opadowe  
14. Sprawozdanie Kierownika budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót  
15. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających.  
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwóch oryginalnych egzemplarzach i jednej kopi. 
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu koaludacyjnego, 

za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 
oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z 
Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną 
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny Robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 209). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 
1393 z późniejszymi zmianami). 

5. Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”  

6. Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”  

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 672), 
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późniejszymi zmianami), 
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r. 

poz. 1923), 
11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137; z późniejszymi 

zmianami), 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i formy 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późniejszymi 
zmianami), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., nr 
198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., nr 249, poz. 2497 z 
późniejszymi zmianami), 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji 
dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, nr 67, poz. 582), 

17. Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. w sprawie 
wprowadzenia „Komentarza do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów 
mostowych w zakresie drogowym”,  

18. Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.10.2003 r. w sprawie zasad 
ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych,  

19. Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.05.2010 roku w sprawie 
stosowania Wykazu baz danych obowiązkowych i pomocniczych w systemie Bank Danych Drogowych,  

20. Zarządzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2010 roku w sprawie 
zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic.  

 
ZAŁ ĄCZNIK NR 1  

Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ)  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy powinien sporządzić: Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót dla całości zamierzenia 
budowlanego oraz kolejność ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)  

W planie BiOZ należy:  
• wymienić istniejące obiekty budowlane,  
• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
• wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót w zależności od ich specyfiki 

– podać skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia:  
– skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),  
– poparzenia,  
– potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny,  
– osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,  
– wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,  
– natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac 

ziemnych (niewypały),  
– inne,  
• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót,  
• określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy i realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych:  
– instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp,  
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– instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). 
Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez 
pracownika,  

• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i prace, 
które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 
zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie,  

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie 
warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy,  

• w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie 
zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie 
przełożonego,  

• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest zabronione – 
odpowiedzialny kierownik budowy,  

• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym 
z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne 
wykonywanie tych prac,  

• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, przechowywania i 
zabezpieczenia,  

• podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia,  

• uwzględnić rozpoznanie saperskie z podaniem zasad postępowania w przypadku natrafienia na niewybuchy 
lub niewypały, 

 
Maszyny i urządzenia  

• każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR,  
• maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny 

posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,  
• maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania,  
• wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
• każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie 

go nie zagraża innym pracownikom,  
• do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,  

Roboty ziemne  
• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać rozpoznanie saperskie,  
• w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w 
poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. 
Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje,  

• w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji jw, należy 
niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

• w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy 
przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi,  

• przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną,  

• przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej krawędzi nie może 
przekroczyć 0,5 m,  

• w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac,  
• przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną,  
• użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta,  
• w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast 

zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu,  
• maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku 

oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 
uruchomienie,  

• maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować,  
• wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione.  

 
Roboty rozbiórkowe  

• przy robotach rozbiórkowych należy wyznaczyć bezpieczną odległość od pracujących maszyn i 
urządzeń.  

• miejsca rozbiórek obiektów budowlanych należy ogrodzić i ustawić tablice z napisami ostrzegawczymi.  
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Roboty kanalizacyjne  
• w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji (np.: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy określić bezpieczną odległość (w 
pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór 
techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w 
których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje,  

• w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych instalacji j.w, należy 
niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki 
sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót,  

• przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną,  

• użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta,  
• w zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed zasypaniem poprzez 

wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w zależności od rodzaju gruntu).  
 
Roboty elektryczne  

Ze względu na brak możliwości dłuższego wyłączenia linii wysokiego napięcia prace powinny 
przebiegać sprawnie i bez zbędnych przerw. Należy zachować szczególna ostrożność, stosować się do 
obowiązujących przepisów i zapewnić właściwy nadzór nad robotami budowlano-montażowymi na linii.  
 
Układanie nawierzchni drogowej  

• szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza układarki mas 
bitumicznych,  

• przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót 
uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace ręcznie 
stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności,  

• szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód i w tył,  
• pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i listwy 

zabezpieczające przed poślizgiem,  
• skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią ochronną.  

 
Prace szczególnie niebezpieczne  

• przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom 
instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni przełożony),  

• do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,  
• nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi.  

 
Oznakowanie budowy  

• budowę należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem 
organizacji ruchu na czas budowy,  

• należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,  
• w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i 

wstrzymania ruchu pojazdów,  
• należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne 

służby ratownicze). 
 

NA PLACU BUDOWY NALE ŻY BEZWZGL ĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE .  
 
Pierwsza pomoc  

• w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych,  
• powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:  
• swoje imię i nazwisko,  
• nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni,  
• miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),  
• liczbę poszkodowanych,  
• co się wydarzyło,  
• w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),  
• należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,  
• należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce 

wypadku,  
• powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym 

zdarzył się wypadek,  
• w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest 

powiadomić PIP i Prokuraturę.  
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Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na 
budowie  

POGOTOWIE RATUNKOWE .............................999  
STRAŻ POŻARNA ...............................................  998  
POLICJA (tel. alarmowy) ......................................997  
KOMISARIAT POLICJI (najbliższy)................... 
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY ................. 
KIEROWNIK BUDOWY ...................................... 
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D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE GEODEZYJNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pomiarem geodezyjnym w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót pomiarowych i obejmują 
wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz inwentaryzację geodezyjną drogi po wykonaniu robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
1.4.2. Określenia podstawowe stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
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. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
4.2. Transport materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
5.2. Zasady wykonywania 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 Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

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

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

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie 
od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 



 

27 

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 
Inżyniera. 
 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. 
 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów 

mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
6.2. Kontrola jakości 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. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00. 00 “WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D-00.00.00 “WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 “WYMAGANIA 
OGÓLNE” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy 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. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D 01.02.00 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem karpiny w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• Karczowaniem krzaków z drzewami o średnicy do 15 cm wraz z wywiezieniem. 
• Ścinaniem drzew z karczowaniem pni (karpiny) wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i gałęzi. 
• Karczowaniem pni (karpiny) wraz z wywiezieniem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podstawowe stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 

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 lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami 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 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 Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
3.2. Sprzęt wykorzystywany przy karczowaniu 

Do wykonania robót związanych z karczowaniem pni drzew może być wykorzystywany następujący 
sprzęt: 

• piły ręczne i mechaniczne, 
• sprzęt pomocniczy tj. podnośniki samochodowe , siekiery, 
• stalowe liny odciągowe, 
• rębarka do gałęzi 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami 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. 
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Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 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. 
 
4.2. Transport materiałów 

Do transportu sprzętu i wywozu pni drzew mogą być wykorzystywane ogólnodostępne środki 
transportowe tj: 

• ciągnik kołowy, 
• samochód samowyładowczy. 

Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe poruszające się po 
koronie drogi winny być zaopatrzone w lampy ostrzegawcze. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość wykonywanych Robót, 
za ich zgodność z wymaganiami SST, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Wykonanie karczowania 

Przed przystąpieniem do wykonania karczowania pni drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce 
prowadzonych robót zgodnie z „Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.03.177.1729 z dnia 
14.10.2003r.).  

Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz 
uprawnienia. Zabronione jest wykonywanie karczowania pni drzew bez prawidłowego oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca robót. Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Zabronione jest umieszczanie gałęzi drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego 
oznakowania i zabezpieczenia robót. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych ,a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.3. Usunięcie pozostałości po karczowaniu 

Sposób usunięcia pozostałości po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych (tj. obcięte gałęzie) powinien 
być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

Pozostałości po karczowaniu pni drzew powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu miejsca 
robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. Kontrola 
jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00. 00 “WYMAGANIA OGÓLNE”. Obmiar Robót 
będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót . Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• ilość karczowanych krzaków z drzewami o średnicy do 15 cm – m2 
• ilość ścinanych drzew – szt. 
• ilość wykarczowanych pni drzew – szt. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D-00.00.00 “WYMAGANIA OGÓLNE” 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 “WYMAGANIA 
OGÓLNE”. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

• wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie robót. 
• Karczowaniem krzaków z drzewami o średnicy do 15 cm wraz z wywiezieniem. 
• Ścinaniem drzew z karczowaniem pni (karpiny) wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i gałęzi. 
• Karczowaniem pni (karpiny) wraz z wywiezieniem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Przepisy powiązane 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
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D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D 01.03.00 ROZEBRANIE I BUDOWA OGRODZEŃ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozebraniem i budową ogrodzeń w ramach realizacji inwestycji pod 
nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozebraniem 
i budową ogrodzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przestawaniem się niepożądanych 
intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi. 
1.4.2. Przestawienie ogrodzenia – przeniesienie całego ogrodzenia lub jego części z dotychczasowego położenia, 
kolidującego zwykle z rozbudową drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydrożnej, poza 
nowym pasem drogowym. 
1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych 
wielkościach oczek. 
1.4.4. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z 
drutu okrągłego. 
1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M 
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.  
2.2.2. Materiały użyte przy przestawieniu ogrodzenia 
 Do robót przy przestawianiu ogrodzenia z siatki należy użyć: 
– elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania, 
– nowe elementy ogrodzenia, zastępujące istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie 

i kształtach. 
2.2.3. Właściwości nowych elementów ogrodzenia 
 W przypadku uzupełniania przestawianego ogrodzenia o nowe elementy, zaleca się, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera, aby miały one właściwości przedstawione poniżej. 
b)  Słupki z rur stalowych 
 Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-07.06.01 [3] lub w innym dokumencie 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w pSSTaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dSSTarczane o: 
– długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
– długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 

mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
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 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 
mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i 
grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, 
znak stali i numer wytopu. 
 Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym względnie z 
kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 
2.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 
 Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” powinny odpowiadać wymaganiom 
SST D-07.06.01 [3] i D-07.06.01a [4]. 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z 
mieszanki betonowej. 
 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna C16/20 lub 
zgodna ze wskazaniami Inżyniera. Składnikami betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki. 
 Domieszki chemiczne do betonu i pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to 
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inżyniera. 
2.2.5. Materiały do malowania ogrodzenia 
 Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, 
dobrej jakości, zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), 
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do przestawienia ogrodzenia 
 Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów przy przestawianiu ogrodzenia 
 Materiały do przestawienia ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i wpływami atmosferycznymi. 
4.3. Transport betonu 
 Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  demontaż istniejącego ogrodzenia, 
3.  ew. naprawę uszkodzonych elementów istniejącego ogrodzenia, 
4.  ustawienie słupków, 
5.  rozpięcie siatki metalowej, 
6.  ew.  wykonanie bram i furtek, 
7.  malowanie ogrodzenia, 
8.  roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– określić stan istniejącego ogrodzenia z ustaleniem elementów przydatnych, nieprzydatnych i nadających się 

do naprawy, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 
– przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na 

zapleczu. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót 

przygotowawczych. 
 
5.4. Demontaż istniejącego ogrodzenia 
 Demontaż ogrodzenia z siatki obejmuje: 
– rozebranie wszystkich elementów ogrodzenia, tj. fundament i cokół z betonu, siatki, słupków, linek, 

wzmocnień słupków narożnych i bramowych, bram, furtek itp., 
– posortowanie rozebranego materiału na materiał: 

a) całkowicie przydatny do ponownego użytku, 
b) uszkodzony, lecz nadający się do naprawy, 
c) zniszczony, zakwalifikowany do usunięcia, 

– naprawę elementów uszkodzonych, 
– odwiezienie materiału zniszczonego w miejsce wskazane przez Inżyniera, 
– składowanie materiałów przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia w miejscu 

uzgodnionym z Inżynierem, z: 
a) ew. zwinięciem siatki i linek w rolki, 
b) odrdzewieniem miejsc skorodowanych, 
c) oczyszczeniem elementów ogrodzenia z pyłu, kurzu, tłuszczu i innego zabrudzenia, 
d) posortowaniem składowanych elementów ogrodzenia według rodzajów, wymiarów, ew. barw itp. 

(dotyczy sortowania wszystkich materiałów lub ich części w zależności od terminu ustawienia nowego 
ogrodzenia). 
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. 
 
5.5. Naprawa elementów istniejącego ogrodzenia 
 Zakres napraw elementów istniejącego ogrodzenia, które są uszkodzone lecz nadające się do naprawy, 
powinien być określony przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inżyniera. Naprawa określonych 
elementów ogrodzenia polega na doprowadzeniu ich do stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. 
Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych 
odcinków. 
 Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej można naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i 
wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie 
można postąpić przy wymianie zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. 
 Wygięte słupki stalowe można wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie 
przykładki drewniane od strony wygięcia. 
 Ubytki w betonowych lub żelbetowych fundamentach można uzupełnić zaprawą cementową po 
uprzednim oczyszczeniu zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych. 
 
5.6. Wykonanie dołów pod fundamenty i słupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod fundamenty i słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka a głębokość od 0,8 do 1,2m. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki 
narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze 
odległości, zbliżone do odległości w istniejącym ogrodzeniu, a na nowych odcinkach siatki po 3÷6 m, z tym że 
przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m – po około 2 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki 
pośrednie. 
 
5.7. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 
ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca 
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub 
gruzem i przysypane ziemią. Można również przenieść stare słupki z betonowym fundamentem lub jego częścią 
do nowych dołków fundamentowych. 
 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą 
wymaganiom punktu 2.2.4. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
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 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura 
w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach. 
 
5.8. Ustawienie słupków 
 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany 
górny otwór rury (dotyczy wszystkich słupków nowych i jeśli to jest możliwe również istniejących). 
 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu 
ogrodzenia pod kątem około od 30° do 45°. 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki 
końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 W terenie pochyłym ogrodzenie można ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu. 
 
5.9. Malowanie ogrodzenia 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to należy: 
– z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pył, kurz, ewentualny tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia, 

zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, 
odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych,   lub przy zastosowaniu innych środków,  

– ewentualnie wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego 
stosowania, a następnie  wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

– farbę dłużej przechowywaną przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji 
błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników 
farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i 
innych zanieczyszczeń), 

– malowanie przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami 
elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

– z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową (jedno- 
lub dwukrotnie), przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy 
poprzedniej. 

 Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa ST lub Inżynier 
na wniosek Wykonawcy. 
 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 
toluenu jako rozpuszczalnika). 
 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 
izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 
5.10. 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. nawierzchni, chodników, krawężników itp., 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
− ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu z 
dokumentacją projektową 

Ocena ciągła Wg dokumentacji 
projektowej 

2 Demontaż starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4 
3 Naprawa elementów istniejącego 

ogrodzenia 
Jw. Wg pktu 5.5 

4 Prawidłowość wykonania dołów pod 
słupki 

Jw. Wg pktu 5.6 

5 Poprawność wykonania fundamen-
tów betonowych pod słupki 

Jw. Wg pktu 5.7 

6 Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.8 
7 Prawidłowość rozpięcia siatki Jw. Wg pktu 5.9 
8 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.10 
9 Poprawność malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.11 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) przestawionego ogrodzenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– demontaż starego ogrodzenia i naprawa elementów nadających się do wykorzystania, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przestawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
– uporządkowanie terenu robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

 
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. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 
4. D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 

 
10.2. Inne dokumenty 
5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 – 1982 
6. Podręcznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Arkady, Warszawa 1990 
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D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D 02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w formie wykopów w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót ziemnych i 
obejmują: 

• Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. 
• Wykopy wykonywane ręcznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty. 
1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 
1.4.8. Ukop  –  miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.9. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.10. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

IS
d

ds

=
ρ
ρ

 

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3) zgodnie z BN-77/8931-12[6], 
ρds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481:1988 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą 
BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3). 
1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

1

2

E

E
lo =  

gdzie:  
E1 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S 2205 [5], 
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN–S 2205 [5]. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST  D-M-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” [16] 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 
nośności, należy podłoże znajdujące się bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni doprowadzić do grupy 
nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową. 
 
2.1. Przydatność materiałów do wykonywania budowli ziemnych 

Jako materiał przydatny określa się materiał odspojony na terenie budowy lub dowieziony na teren 
budowy przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy, spełniający wymagania podane w tabeli 1 D-02.03.01 
„WYKONANIE NASYPÓW” i normy PN-S-02205 [5].  

Materiał nieprzydatny określa się jako materiał nie spełniający wymagań podanych w tabeli 1. Do 
materiałów nie przydatnych zalicza się ponadto następujące materiały lub składniki materiałów: 

• torf, materiały z moczarów, bagien i mokradeł, 
• kłody, pnie oraz materiały ulegające rozkładowi, 
• materiały w stanie zamarzniętym, 
• materiały podatne na samozapalenie z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla kamiennego, 
• materiał niebezpieczny o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagający zastosowania 

specjalnych środków w celu odspojenia, przemieszczenia, składowania i usunięcia, stanowi szczególną 
kategorię i jest klasyfikowany oddzielnie. 
 

2.2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 
Warunki gruntowe należy ocenić pod względem wysadzinowości. Cechy gruntu powinny być ustalone 

na podstawie badań laboratoryjnych właściwości wymienionych w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
Podatnych i Półsztywnych” [16] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

Niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu wg PN-
N-02480 

-  - rumosz  niegliniasty 
(KR) 
- żwir (Ż) 
- pospółka (Po) 
- piasek gruby (Pr) 
- piasek średni (Ps) 
- piasek drobny (Pd) 
- żużel  nierozpadowy 

- piasek pylasty (Pn) 
- zwietrzelina 
gliniasta (KWg) 
- rumosz gliniasty 
(KRg) 
- żwir gliniasty (Żg) 
- pospółka gliniasta 
(Pog) 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta  zwięzła 
(Gpz) 
- glina zwięzła (Gz) 
- ił (I), 
- ił piaszczysty (Ip) 
- ił pylasty (In) 
bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty (Pg) 
- pył (Π) 
-  pył piaszczysty (Πp) 
- glina piaszczysta (Gp)  
- glina (G) 
- glina pylasta (GΠ) 
- ił warwowy 

2 Zawartość cząstek wg 
PKN-CEN 
ISO/TS 17892-4 
≤ 0,063 mm 
≤ 0,02   mm 

  
 
 

% 

 
 
 

< 15 
< 3 

 
 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 
 

> 30 
> 10 

3 Wskaźnik piaskowy 
WP wg BN-64/8931-
01 

 
% 

 
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w tabeli 1 powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Z uwagi na 
bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych na zawilgocenie gruntów z wykopów, ich jakość 
(wilgotność) powinna być na bieżąco kontrolowana w trakcie prowadzenia robót. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest odpowiedni dla danego 
asortymentu robót  i który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno przed jak i po 
operacjach odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca przystępujący do robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek, w tym z czerpakami profilowymi do wykonywania wąskich wykopów, 
• ładowarek do prac załadunkowych, 
• równiarek i spycharek uniwersalnych i z lemieszem ustawnym ukośnie, 
• walców gładkich statycznych i wibracyjnych oraz ogumionych, zagęszczarek płytowych i ubijaków 

mechanicznych. 
• Samochodów samowyładowczych o różnym tonażu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
4.2. Transport materiałów (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). 

Transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 
powodować zanieczyszczenia materiałów i wyrobów, a także obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Materiały transportowane luzem należy przewozić pojazdami wyposażonymi w plandeki. Materiały 
sypkie powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed pyleniem i zanieczyszczeniem środowiska. 
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 Inżyniera. 
 
5. WYKONANIE WYKOPÓW 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”. 

 
5.2. Wykonanie wykopów 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w 
niniejszych SST.  

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami 
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić bezzwłocznie 
do wykonania wzmocnienia podłoża, jeżeli jest wymagane. 

Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o wszystkich miejscach na powierzchniach wykopów, 
gdzie w trakcie prowadzenia robót napotkano grunty w stanie luźnym, grunty o konsystencji plastycznej lub 
miejsca niestateczne (niestabilne).  

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć plac robót tak, aby unikać tworzenia pułapek 
dla zwierząt. Należy uniemożliwi ć zwierzętom wejście do głębokich wykopów zabezpieczając je szczelnie 
siatką. 
W przypadku odkrycia w trakcie robót materiałów niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwłocznie 
powiadomić Inżyniera. Wykonawca powinien zastosować wszelkie polecone przez Inżyniera niezbędne środki, 
w celu bezpiecznego wydobycia i usunięcia niebezpiecznych materiałów w uzgodnieniu z właściwymi służbami 
ratowniczym i organami ochrony środowiska. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót stanowisk archeologicznych, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić Inżyniera. Wykonawca powinien zastosować wszelkie zadysponowane przez 
Inżyniera niezbędne środki, w celu zabezpieczenia takich stanowisk przed dostępem osób postronnych. 

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 
Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Nie należy dopuszczać ruchu kołowego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 
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 profilowanie podłoża.  
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Roboty ziemne w zakresie ostatecznego profilowania i zagęszczania korony drogi, związane z 
przygotowaniem podłoża pod warstwę podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, powinny 
być wykonywane bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania podbudowy, zgodnie z SST D.04.05.01 
„Podbudowa z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem.” 

Wszelkie naprawy uszkodzeń powierzchni, wynikające z nieprawidłowego wykonania robót ziemnych i 
ukształtowania skarp wykopów, stanowiących odstępstwa od dokumentacji projektowej i niniejszej SST 
obciążają Wykonawcę. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze  

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –  3cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ±10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp wykopów nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta pochylenia skarpy. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp wykopów nie 
powinny przekraczać ±10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.4. Odwodnienie pasa robót ziemnych i wykopów  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, zapewnić urządzenia, 
które umożliwi ą odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Należy wykonać rowy zgodnie z dokumentacja 
projektową.  
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.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie, 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. 
 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is, podane w Tablicy 2. 
 

Tablica 2. Minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 
Strefa  
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg 
Kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,98 

 
W przypadku, gdy grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy je dogęścić do wartości Is podanych 
w Tablicy 2, a w przypadku braku możliwości dogęszczenia należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

• Sposób odspajania i składowania gruntów nie pogarszający ich właściwości;  
• Wstępną selekcję gruntów z wykopów w zależności od rodzaju gruntu;  
• Zapewnienie stateczności skarp;  
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;  
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• Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);  
• Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i wysięków wodnych;  
• Zagęszczenie i nośność górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w Tablicy 2 w 

pkt 5.5 niniejszej SST 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w określono w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE” 
 
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 STWiORB, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie,  
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu, 
• inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
4. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 
10.2. Branżowe Normy 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
 
10.3. Inne dokumenty 
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  
8. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
9. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywych, IBDiM, Warszawa 1997. 
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D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D 02.03.00 NASYPY Z GRUNTÓW KAT. I-IV 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w formie nasypów w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych 
ziemnych i obejmują wykonanie nasypów mechanicznie z przywiezieniem urobku (grunt o CBR ≥ 25%) wraz z 
formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanach wodą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z D-02.01.01 „WYKONANIE  WYKOPÓW“. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Grunty i materiały do budowy nasypów 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. 
takich, które spełniają szczegółowe wymagania określone w tablicy 1 oraz PN-S-02205[5] p.2.8 i są 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Górna warstwa nasypu winna być wykonana z materiału niewysadzinowego o wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥5 oraz zawartości ziaren większych od 2 mm co najmniej 5%, maksymalnej zawartości 
pyłów do 15% oraz CBR co najmniej 20%. Materiały do budowy nasypów muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za wbudowanie gruntów przydatnych z dokopu/ukopu w nasyp. 
 

Tablica 1 - Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205[5] 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 
wL < 35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 60% 

do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
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Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 
8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy 
do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

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

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy 
do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste 
o wskaźniku nośności 
wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z wykonaniem nasypów należy do Wykonawcy. 

Jakikolwiek sprzęt, nie gwarantujący spełnienia wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostanie przez 
Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac. 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.), 
• sprzęt do wykonania ewentualnego ulepszenia podłoża gruntowego. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 

transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie może powodować 
zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. 

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 
wbudowywania gruntu (materiału). Materiały sypkie powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed 
pyleniem i zanieczyszczeniem środowiska. 
 
5. WYKONANIE NASYPÓW 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”. 
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5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypów 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze". Wykonawca przy użyciu 
widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów. 
 
5.2.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, zapewnić urządzenia, które umożliwi ą 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 pomimo prób osuszania chemicznego lub naturalnego, 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 i zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi. 
 
5.2.3. Zagęszczenie i nośność gruntów w podłożu nasypów 

Podłoże nasypów powinno spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności. Jeżeli wskaźnik 
zagęszczenia Is nie może być określony metodami bezpośrednimi ze względu na rodzaj gruntu, należy oznaczyć 
nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io podłoża metodą obciążeń płytowych. Wykonawca wykona badanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu.  

Zagęszczenie w podłożu nasypów powinno być zgodne z Tablicą nr 2. 
Wartość wskaźnika zagęszczenia Is i nośności E2 w podłożu nasypów powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w PN-S-02205 pkt.2.10. 
Dla kontroli nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io podłoża nasypów należy stosować metodę 

obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inżyniera. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia lub nośność nie może być osiągnięta przez bezpośrednie 

zagęszczenie podłoża nasypów, to należy podjąć środki umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia i nośności. Sposób doprowadzenia podłoża pod nasyp do wymagań, inny niż 
dogęszczenie, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inżynierem. Koszt ulepszenia gruntu podłoża ponosi 
Wykonawca. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu. 

 

 
5.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.1. Ogólne zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 
Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

• przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, 

• grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier 
może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem, 

• 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 zgodnie z PN-S-02205, 

• 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 układania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

• dopuszcza się także metodę „sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego), 
• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 

całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne (pod warunkiem zachowania 
zastrzeżeń tab.1), a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu, 

Dla nasypów o wysokości 
m 

Minimalna wartość Is 
Dla dróg o: 

Kategoria ruchu 
KR3-KR6 

Kategoria ruchu 
KR1-KR2 

do 2m 0,97 0,95 
ponad 2m 0,97 0,95 
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• w przypadku nasypów wyższych niż 3m należy przewidzieć  zabezpieczenie skarp przed rozmywaniem 
i erozją poprzez zastosowanie gruntów o właściwym kącie tarcia wewnętrznego, geosyntetyków, 
prefabrykatów itp. Projekt zabezpieczenia skarp należy przedstawić do akceptacji IK,  

• warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać 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, 

• górną warstwę nasypów grubości co najmniej 0,5m, należy wykonać z gruntu niewysadzinowego U ≥ 5 
oraz zawartości ziaren większych od 2 mm conajmniej 5%, maksymalnej zawartości pyłów do 15% 
oraz CBR co najmniej 20%, 
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach dopuszcza się ulepszenie górnej 

warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem aktywnymi popiołami lub innymi spoiwami 
drogowymi w celu osiągniecia parametrów zagęszczenia i nośności odpowiednich dla warstwy, 

• na każdym etapie wykonania nasypów należy zagwarantować odpowiednie odwodnienie terenu robót, 
 
5.3.2. Wykonanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego 
zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Warstwa nie powinna pozostawać niezagęszczona po ułożeniu. 
 
5.3.3. Wykonanie 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 
spoistych 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 spoistego zamarzła to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. Po okresie zimowym konieczne jest 
ponowne wykonanie badań dla warstwy niezakrytej. 
 
5.3.4. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 1,0m i 
wysokości dostosowanej do zagęszczonej warstwy. 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. 
 
5.3.5. Zagęszczenie gruntów 
5.3.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Przy budowie nasypu metodą warstwową 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. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej 
warstwy. 
 
5.3.5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności warstw nasypu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Kolejną warstwę gruntu 
można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Warstwy należy 
układać z odpowiednim poszerzeniem koniecznym do prawidłowego zagęszczenia kolejnych warstw. 

Poszczególne warstwy nasypu powinny spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia Is (lub Io) oraz 
nośności E2. Jeżeli wskaźnik zagęszczenia Is nie może być określony metodami bezpośrednimi ze względu na 
rodzaj gruntu, należy oznaczyć nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io poszczególnych warstw nasypu metodą 
obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205.  

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is 
Dla dróg o: 

Kategoria ruchu 
KR3-KR6 

Kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o gr 20 cm 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 

ziemnych : -0,2 do 1,2 m 

 
 

1,00 

 
 

0,97 
Warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych 
poniżej: - 1,2 m 

 
 

0,97 

 
 

0,95 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu  

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pkt. 5.3. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

• zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,  
• zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  
• odwodnienia,  
• zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji dokopu.  

 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  
6.2.1. Rodzaje pomiarów i badań  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 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.  

 
6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

Badania powinny być przeprowadzane na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż raz na 5 000 m3 robót 
ziemnych. 

Każde badanie powinno określać:  
• skład granulometryczny, wg PN-B-04481[2],  
• zawartość części organicznych wg PN-B-04481[2],  
• wilgotność naturalną, wg PN-B-04481[2],  
• wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481[2],  
• wskaźnik wodoprzepuszczalności dla gruntów przeznaczonych do wbudowania w górną warstwę 

nasypu,  
• kapilarność bierną wg PN-B-04493 (dla gruntów niespoistych), 
• wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01[9],  
• granice płynności i plastyczności wg  (dla gruntów spoistych).  

Wszystkie wyniki badań powinny być zgodne z normą PN-S-02205. 
 
6.2.3. Prawidłowość wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Kontrola polega na: 
• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 

grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić 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. 

 
6.2.4. Badanie zagęszczenia i nośności nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is (lub Io) oraz modułu 
odkształcenia E2 z częstotliwościami: 

• wskaźnik zagęszczenia należy określać min jeden raz w trzech punktach na 1 000 m2, 
dodatkowo w miejscach wątpliwych i wskazanych przez Inżyniera, 

• wtórny moduł E2 należy określać na powierzchni górnej warstwy nasypu z częstotliwością 
jedno badanie na 2 000m2 wbudowanej warstwy. 

Wyniki badań powinny być zgodne z pkt.5.2.3. oraz 5.3.5.2. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 

potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 
 
6.2.5. Pomiary kształtu nasypu 

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

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp zgodnie z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu projektowanego. 
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

2 Pomiar szerokości dna rowów 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1 000 m2 
warstwy, dodatkowo  w miejscach wątpliwych i wskazanych 
przez Inżyniera. 
Wtórny moduł E2 należy określać na powierzchni górnej 
warstwy nasypu  z częstotliwością jedno badanie na 2 000 m2 
wbudowanej warstwy. 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 
6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm. 
 
6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 
cm lub +1 cm. 
 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z pkt 5.3.5.2. tabl. 3. powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE” 
Kontrakt ryczałtowy - jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 

jednostka określona SST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych (nasypu), 
• m2 (metr kwadratowy) wykonanych stopni na skarpach nasypów, 
• m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych - zasypania dołów po karczowaniu drzew, 
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Objętość 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. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w określono w D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE” 
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. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wynagrodzenia ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- ew. czasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport gruntu z ukopu lub dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp 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 SST 
- inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  
Cena wykonania 1 m2 wykonania stopni na skarpach nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- wycięcie stopni z transportem urobku na odkład lub nasyp, 
- ew. zagęszczenie powierzchni skarp, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST 
- inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  
Cena wykonania 1 m3 zasypania dołów po karczowaniu drzew obejmuje: 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport gruntu z ukopu lub dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- wyprofilowanie skarp dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST, 
- inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN–B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
7. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 
8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999 r.z późn. zmianami). 
14. Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r  

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych  
15. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r  

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywych 
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D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D 03.03.00 DRENAŻ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania drenażu w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 
Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót i obejmują 
wykonanie drenażu z tłucznia o frakcji 31,5/63 z rurą drenarską fi 160 w otulinie z geowłókniny. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Dren - sączek podłużny z rur PCV o określonych szczelinach umieszczony w drenażu dla odebrania z 
obsypek wód podziemnych i zaskórnych i odprowadzenia ich do odbiornika, 
1.4.2.Drenaż – konstrukcja odwadniająca zbudowana z drenów, kruszywa i geotekstylii umieszczona w 
wykopie o ustalonym spadku podłużnym mająca za zadanie przejęcie wód gruntowych z otaczającej ja bryły 
gruntowej oraz podłoża drogowego 
1.4.3. Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana(nonwoven ),aby posiadała 
właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. 
Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać 
wieloletnia żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 
1.4.4. Materiał mineralny nielasujący się materiał mineralny naturalny lub łamany. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenażu francuskiego są: 
• tłuczeń frakcji 31,5/63, 
• rura drenarska fi 160 w otulinie z geowłókniny. 

 
2.3. Wymagania dla kruszywa 

Do wypełnienia drenażu zastosować należy tłuczeń frakcji 31,5/63 (zgodnie z zawartym w 
dokumentacji projektowej rysunkiem). Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B 11112. 

 
2.4. Wymagania dla rur drenarskich 

Należy zastosować rury drenarskie z PVC fi 160 w otulinie z geowłókniny. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania drenażu można użyć dowolnego rodzaju sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa. 

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

Rury drenarskie należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami, 
wg zaleceń Producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody ich wykonania (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego. Wykopy należy rozpoczynać „od dołu” odcinka dla zapewnienia odpływu wody. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami drenażu, warunkami hydrogeologicznymi i 
rodzajem ubezpieczenia ścian i głębokością. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 
terenu o szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy 
odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Konstrukcję drenażu stanowi bryła kruszywa łamanego o  uziarnieniu 31,5/63 mm w do której dodano 
rury drenarskie fi 160. 

Po ułożeniu rur drenarskich wykop należy wypełnić podanym w dokumentacji kruszywem i zagęścić. 
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka 

robót. Gdy dnem wykopu płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia się 
strumienia wody dla uniknięcia naruszenia stabilności dna wykopu. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. 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. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego drenu zgodnie z pomiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 mb drenu obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu, 
• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie rur drenarskich, 
• wbudowanie kruszywa, 
• przeprowadzenie kontroli wykonania. 

Cena wykonania nie obejmuje robót innych, które powinny być ujęte w osobnych pozycjach 
kosztorysowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06714-12:1976  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
2. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 
3. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
4. PN-B-06714-18:1977  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
5. PN-B-06714-19:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
6. PN-EN 1744-1:2000  Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
7. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczenia 

odporności na rozdrabianie. 
8. PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
9. PN-S-96023:1984  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
10.BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
11. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planofrafem i łatą. 
12. PN-B-11111: 1996  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka. 
„Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002r. „Odwodnienie dróg” 
Roman Edel. WKŁ 2002r.  
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D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D 03.06.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowych studni, zasuw i hydrantów sieci 
wodociągowej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości 
Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z 
wykonaniem regulacji pionowych studni, zasuw i hydrantów sieci wodociągowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
1.4.2. Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 
1.4.3. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią ziemi, który ze 
względu na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci wodociągowej lub sam na nią 
szkodliwie oddziaływać. 
1.4.4. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego (przeszkody 
terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu.  
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w SST- 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2.1. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub 
STWiORB. 
 
2.2. Beton, cegła kanalizacyjna  

Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1.  
Cegła kanalizacyjna powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-12037.  
Zaprawa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania regulacji naziemnej armatury wodociągowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji wysokościowej naziemnej armatury gazowej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
−  sprzętu do zagęszczania gruntu,  
−  sprzętu do ręcznego wykonywania prac,  
  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport cegły kanalizacyjnej  

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 



 

56 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

 
4.3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

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

Przed rozpoczęciem robót należy: 
- zapoznać się z warunkami uzgodnień, 
- wykonać ręcznie przekopy kontrolne dla stwierdzenia rzeczywistego przebiegu i rodzaju sieci uzbrojenia, 
- skoordynować roboty związane z korektą wysokościową z innymi robotami, a zwłaszcza z przebudową 
konstrukcji nawierzchni, 
- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
  
5.3. Roboty rozbiórkowe  

Rozbiórka nawierzchni wokół skrzynki ulicznej sieci wodociągowej będzie wykonana w ramach robót 
drogowych. 

W ramach robót rozbiórkowych bezpośrednio związanych z regulacją należy wykonać demontaż 
istniejącej skrzynki i podkładu pod skrzynkę. Zdemontowaną skrzynkę należy oczyścić i wspólnie z  Inżynierem 
oraz przedstawicielem właściciela sieci podjąć decyzję co do możliwości ponownego montażu. 
 
5.4. Roboty montażowe  

Projektuje się, o ile będzie taka konieczność dostosowanie długości urządzeń: jak rury sygnalizacyjne 
lub trzpienie urządzeń odcinających, do projektowanej wysokości nawierzchni. Następnie na wykonanej 
warstwie podbudowy nawierzchni należy wykonać podkład z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej o 
wysokości dostosowanej do wysokości skrzynki i projektowanej rzędnej. Na tak przygotowanym podkładzie 
należy zamontować skrzynkę i wykończyć mieszanką betonową C16/20. Planuje się ponowny montaż 
oczyszczonej i zabezpieczonej antykorozyjnie warstwą przeciwwilgociową z emulsji bitumicznej 
zdemontowanej skrzynki ulicznej. W przypadku negatywnej decyzji Inżyniera lub przedstawiciela właściciela 
sieci należy zakupić nową skrzynkę żeliwną klasy C z odpowiednimi oznaczeniami i zamontować. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:  
− sprawdzenie lokalizacji i rzędnych wykonania skrzynki ulicznej, w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową   
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

Jednostką obmiarową jest  
- szt. ( sztuka ) korekty wysokościowej zasuwy ulicznej armatury wodociągowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST- 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. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

−  roboty montażowe wykonania podkładu pod skrzynkę uliczną, 
−  zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena szt. ( sztuka ) korekty wysokościowej istniejącej zasuwy ulicznej sieci wodociągowej obejmuje: 
− oznakowanie robót i zabezpieczenie stref robót, 
− zakup i dostawę materiałów w miejsce wbudowania, 
− wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
− demontaż istniejącej skrzynki, 
− wykonanie warstwy podkładu z cegły kanalizacyjnej dla ustawienia skrzynki, 
− ponowny montaż zdemontowanej oczyszczonej i zabezpieczonej skrzynki ulicznej lub ewentualny zakup i 
montaż nowej skrzynki, 
− przyklejenie do krawędzi skrzynki taśmy termoplastycznej (topliwej pod wpływem temperatury masy 
bitumicznej), 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− geodezyjny pomiar powykonawczy, 
− nadzór właściciela sieci. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.  PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2.  PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
3.  PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
4.  PN-67/M-74083  Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i gazowych. 
5.  PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
6.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
7.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
8.  PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
9.  PN-EN 206-1  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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D 04.00.00 PODBUDOWY 
D 04.01.00 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach realizacji inwestycji 
pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i obejmują profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie i ręcznie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE” 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle 
do kierunku pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 
• łopat.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Podłoże ziemne nie jest podłożem pod konstrukcję nawierzchni w rozumieniu „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz PN-S-02205 i nie stosują się do niej zasady podane w 
PN-S-02205 dotyczące ostatniej warstwy nasypu (20 cm). 

Podłoże pod górne warstwy konstrukcji stanowić będzie warstwa mrozoochronna (w uzasadnionych 
przypadkach pełniąca funkcję warstwy odsączającej) oraz warstwa kruszywa związanego cementem stanowiące 
„podłoże sztuczne” (dolne warstwy konstrukcji nawierzchni). Wymagania dla tych warstw podano w 
odpowiednich SST. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania 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 i wykonania tych robót z 
wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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5.2. Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego zagęszczenia.  
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 Inżyniera. 

Czynność ta może zostać pominięta, jeśli w trakcie wykonywania wykopów uformowano koryto pod 
warstwy podłoża sztucznego i warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
 
5.3. Profilowanie podłoża 

Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania podane w 
Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzędne wysokościowe).  

Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w 
celu uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup 
nośności podłoża Gi.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, 
błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
 
5.4. Zagęszczenie i nośność podłoża gruntowego 

Jeżeli grunt rodzimy w podłożu zalicza się do grupy nośności G1 to bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża gruntowego należy kontynuować do 
osiągnięcia Is ≥ 1,00; E2 ≥ 80MPa (badane na górnej powierzchni).  

Dla pozostałych dróg i ulic wskaźnik zagęszczenia gruntu rodzimego w podłożu dla gruntów z grupy 
nośności G1 powinien wynosić:  

• drogi i ulice o kategorii ruchu KR1÷4: Is ≥ 1,00; E2 ≥ 80MPa dla gruntów niespoistych E2 ≥ 60MPa 
dla gruntów spoistych 

W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntowym w lokalizacji, dla której projekt przewiduje grupę 
nośności G1, gruntu z grupy G2 i niższej należy w celu ujednolicenia nośności grunt w podłożu wymienić na 
jedną lub dwie warstwy kruszywa jak podano w D.02.02.01 lub zastosować inne metody polepszenia gruntu. 

W miejscach gdzie dokumentacja przewiduje grupy nośności podłoża G2 lub niższe należy stosować 
warstwy wzmocnienia zgodnie z projektem konstrukcji. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganych wskaźników zagęszczenia i nośności 
podłoża, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je odpowiednio dogęścić do wymaganych wartości 
lub zastosować grunty niespoiste. 

Jeżeli wartości wskaźnika nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża.  

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20 % do +10 % jej wartości. 
 
5.5. Utrzymanie 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 Inżyniera. 

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

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża należy dostosować do zakresu robót.  
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 
 Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 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 w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie *)  co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża zgodnie z PN-S-002205 

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

 
Tolerancje dotyczące cech geometrycznych koryta drogi (szerokość, równość podłużna i poprzeczna, 

spadki poprzeczne, rzędne wysokościowe, ukształtowanie osi w planie) powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w PN-S-002205, Tablica 1. 

Podłoże nawierzchni : 
• nierówności powierzchni: ± 3 cm 
• pochylenie poprzeczne powierzchni: ± 0,5 % 
• niweleta powierzchni: +1 cm ; – 3 cm 

Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża) 
• oś korpusu drogowego: ± 10 cm 
• szerokość górnej powierzchni: ± 10 cm 
• nierówności powierzchni: ± 4 cm 
• pochylenie poprzeczne górnej powierzchni: ± 1% 
• niweleta górnej powierzchni: + 2 cm; – 3 cm 
• pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych: ± 1% 

 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 

jednostka określona w SST.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zagęszczonego podłoża. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty związane z wykonaniem warstwy odcinającej należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

odbioru są określone w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
8.3. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót następuje na podstawie dokumentów, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi: 
• dzienników, 
• obmiarów, 
• szkiców, 
• protokołów odbiorczych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
 
 
Cena 1 m2 profilowanego koryta i podłoża obejmuje: 

• oznakowanie robót 
• prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-S-02205 
2. PN-88/B-04481 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

3. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą 
5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
6.  Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r  
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych  
7.  Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014r  
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywych 
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D 04.00.00 PODBUDOWY 
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w 
miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót obejmują 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie, po zagęszczeniu 
gr. 15 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d+0 do 
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni 
dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 
mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 
1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża.  
1.4.3. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  
1.4.4. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu. 
1.4.5. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być 
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 
1.4.6. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w 
szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 
1.4.7. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio 
w budownictwie. 
1.4.8. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych 
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 
ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 
Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego 
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez 
powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy 
kontrolowanym dodawaniu wody.  
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 [1]) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 [1]) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz 
D równym 6,3 mm lub mniejszym.  
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 [1]) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw 
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek 
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz 
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany, w 
celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 
1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w 
uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa 
należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285[2] i niniejszej OST. O 
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z 
sit kontrolnych.  
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1.4.16. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, 
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 
Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 
% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana 
przez dostawcę/producenta, 
ZKP      zakładowa kontrola produkcji. 
1.4.18. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.19. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  SST D.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 
 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 

• kruszywo, 
• woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 
 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej jest mieszanka niezwiązana z kruszyw o uziarnieniu 
zgodnym z wymaganiami z Tablicy1 WT-4. 
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Rozdział w 
PN-EN 13242 

[1] 
Właściwości 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 
tablicy w 

PN-EN 13242 [1] 

podbudowy 
pomocniczej 

podbudowy zasadniczej 

KR4 KR1-KR2  KR3 – KR7 

4.1 – 4.2 Zestaw sit # 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;45; 63; i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 
Tabl. 1 

wszystkie frakcje dozwolone  

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 
933-1[3] 

GC85/15 
GF85 
 GA85 

GC80/20 
GF80 
GA75 

GC80/20 
GF80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg 
PN-EN 933-1 [3] 

GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg 
PN-EN 933-1 [3] 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

 

GTF10 
GTA20 

 

Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa 
grubego wg PN-EN 
933-4 [5] 
a) maksymalne wartości 
    wskaźnika płaskości 
lub 

FINR FI50 FI50 Tabl. 5 

b) maksymalne wartości 
   wskaźnika kształtu 

SINR SI55 SI55 Tabl. 6  
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4.5 

Kategorie 
procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie 
zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 [6] 

CNR 
C90/3 

 

C90/3 

 
Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg 
PN-EN 933-1 [3] 
a)w kruszywie grubym* 

fdeklarowana fdeklarowana fdeklarowana Tabl. 8 

b)w kruszywie 
drobnym* 

fdeklarowana fdeklarowana fdeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów 
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach 

wg wymagań p. 2.2 – 2.4 

5.2 

Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2 [11], 
kategoria nie większa 
niż 

LA50
 

 
LA40 

 

 
LA40

***) 

 

 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg 
PN-EN 1097-1 [10] 

MDE  deklarowana 

 
MDE  

deklarowana 
 

 
MDE  

deklarowana 
 

Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 
1097-6 [12], rozdział 
7,8 albo 9 

deklarowana 
 

deklarowana 
 

 
deklarowana 

 
Tabl. 9 

5.5  

Nasiąkliwość wg PN-
EN 1097-6 [12], 
rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA242**** ) 

Wcm NR 
WA242**** ) 

Wcm NR 
WA242**** )  

6.2 
Siarczany 
rozpuszczalne w kwasie  

ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość 
siarki 

SNR SNR SNR Tabl.13 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla 
stalowniczego  

V5 V5 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym  

brak rozpadu brak rozpadu brak rozpadu  

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym  

brak rozpadu brak rozpadu brak rozpadu  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne 
w wodzie  

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych 
przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 

Zgorzel słoneczna 
bazaltu  
wg PN-EN 1367 -1[11], 
wg PN-EN 1097-2 [10] 

SBLA 

 
SBLA 

 

 
SBLA 

 

 

7.3.3 
Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 
wg PN-EN 1367-1 [11] 

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

- skały 
magmowe i  
rzeobrażone:F4 
- skały 
osadowe: F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10    
    (F25**) 

- skały 
magmowe i 
rzeobrażone:F4 
- skały 
osadowe: F10 
- kruszywa z 
recyklingu: F10    
    (F25**) 

Tabl. 18  

Załącznik C Skład materiałowy deklarowany deklarowany deklarowany  

Załącznik C  
Podrozdział 

C.3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. 
Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać 

czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 
2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się jedynie 
kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 
****) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność.  
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2.2.2. Woda do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 

mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. 
2.3. Składowanie materiałów 

Kruszywa używane do mieszanek niezwiązanych należy składować na podłożu utwardzonym, dobrze 
odwodnionym w warunkach zabezpieczających je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami. 

Materiał w okresie składowania nie może ulec zanieczyszczeniu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni oraz podbudowy z mieszanek kruszyw 
niezwiązanych   powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

• wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  
• zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach 

trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
4.2. Transport mieszanki kruszywa 

Mieszankę niezwiązaną z kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 
5.2.1. Postanowienia ogólne  

Na 21 dni przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura 
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych 
składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania 
nawierzchni oraz podbudowy pomocniczej i zasadniczej. 

Dopuszcza się zakup mieszanki gotowej o właściwościach zgodnych z niniejszą SST deklarowanych 
przez producenta. 
5.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości, spełniając wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwiązane 2010 pkt. 2.3 dla 
podbudowy pomocniczej lub pkt 2.4 dla podbudowy zasadniczej oraz Tablicy 6 dla podbudowy zasadniczej lub 
podbudowy pomocniczej (za wyjątkiem wskaźnika piaskowego SE4 po pięciokrotnym zagęszczeniu 
wykonywanym na frakcji 0/4 mm, który dla podbudowy zasadniczej powinien wynosić co najmniej 30 dla KR 
1-2, 35 dla KR ≥ 3 a dla pomocniczej co najmniej 30 dla KR 1-4, 35 dla KR ≥ 5). 

Dostarczona mieszanka kruszywa musi być identyfikowalna przez następujące informacje: 
a) źródło i producenta – jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i 

lokalizacja składowiska  
b) wymiar górnego kruszywa (D)  
c) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance  
d) gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.  
Dokument dostawy powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
a) oznaczenie wg asortymentu  
b) datę wysyłki i pochodzenie  
c) wielkość dostawy  
d) kolejny numer dokumentu dostawy.  
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Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) powinny 
zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1, 2 
odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1 i 2 pokazano również liniami przerywanymi obszar 
uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez 
dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści 
się w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1, 2.   

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionymi:  

− na rysunku 1 do podbudowy pomocniczej,   
− na rysunku 2 do podbudowy zasadniczej. 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstwy podbudowy 
            pomocniczej 

 

Rys. 2.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy 
zasadniczej  

 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej powinny spełniać 

wymagania wg tabeli 2. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 
podbudowy pomocniczej i zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według  PN-EN 13286-2, w granicach podanych w 
tablicy 2. 
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Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej i zasadniczej należy wykonać na mieszance 
zagęszczonej metodą Proctora  do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w 
wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyjąć wg tabeli 2. 

W tablicy 2 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego 
w warstwie  podbudowy pomocniczej i zasadniczej. 
 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych wg WT-4 w powiązaniu z Katalogu Typowych 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

Rozdział 
w  

PN-EN 
13285 [2] 

Właściwości 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie  Odniesienie do 

tablicy w 
PN-EN 13285 [2] 

 podbudowy 
pomocniczej 

podbudowy zasadniczej 

KR4 KR1-KR2 KR3-KR7 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 
0/31,5; 0/45; 

0/63 
0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4 

 Zawartość ziaren przekruszonych lub 
łamanych**) CNR

 
C90/3  
C50/30  
CNR 

C90/3  
C50/30  

 
- 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF12 UF9 Tabl. 2 
4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: 
kategoria OC OC90 OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia   
Krzywe 

uziarnienia wg 
rys. 9, 10, 11 

Krzywe uziarnienia wg 
rys. 12, 13, 14 

Tabl. 5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S) 

wg tabl. 2 wg tabl. 4 Tablica 7 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach wg tabl. 3 wg tabl. 5 Tablica 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE 
po pięciokrotnym zagęszczeniu mieszanki 
metodą Proctora, co najmniej *) 

30 30 35 - 

4.5 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
odsianej z mieszanki)  wg PN-EN 1097-1[10], 
kategoria nie wyższa niż 

LA40 LA35 - 

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

deklarowana deklarowana - 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 odsianej z mieszanki)  wg PN-EN 1367-1 
[13] 

F7** ) F4** ) - 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

≥ 60 ≥ 60**) ≥ 80 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0, 
współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 

brak wymagań brak wymagań - 

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

80-100 80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie 
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach 

kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

Producent mieszanek musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby zapewnić, że wyrób 
spełnia wymagania niniejszej SST. Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonania 
warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować system 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: 
[różnice przesiewów w % (m/m przez sito (m/m)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
5.4. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę podbudowy powinno spełniać wymagania określone w: 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie podbudowy pomocniczej na podłożu gruntowym, 

to powinno ono spełniać wymagania określone w D-04.01.02 „Profilowani i zagęszczenie podłoża” i D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z 
transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną. Zaleca się metodę przy użyciu  
elektronicznie sterowanej rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana 
warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości projektowanej.  

Dopuszcza się rozkładanie za pomocą równiarek pod warunkiem spełnienia wszystkich cech 
geometrycznych niniejszej SST. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  
Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 

być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować 
aż do osiągnięcia wymaganego w ST wskaźnika zagęszczenia. 
Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. 
Kruszywo o przewadze ziarn grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami 
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a 
następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
itp. Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. Zaleca się, aby grubość zagęszczanej 
warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub 
wibracyjnych 20 cm. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

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

• przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych 
materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych, 

• 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 właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
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• opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inżynierowi wraz z 
wynikami badań do zatwierdzenia,  

• wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.2 i pkt 
5.2 niniejszej SST. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Kontrola produkcji 
6.3.1. System oceny zgodności 

Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonywania warstw konstrukcji 
nawierzchni dróg należy stosować system 4. 
6.3.2. Kontrola procesu produkcyjnego 

• pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1, 
• Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) opisaną w załączniku C WT-4 2010 

Wymagania techniczne, aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania, 
• w ramach ZKP należy określać gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody w badaniu Proctora 

według PN-EN 13826-2. W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie pobranej próbki musi 
spełniać tolerancję ± 5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez Producenta wartości 9S) na każdym 
sicie. Zawartość pyłów w próbce należy podawać powinna być zgodna z tablicą 2. 

 
6.4. Badania w czasie robót 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanek niezwiązanych 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej  

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

1 Uziarnienie mieszanki 
1 3 000 

2 Zawartość wody w mieszance 

3 Zagęszczenie i nośność podbudowy 2 6 000 

4 Badanie właściwości mieszanki kruszyw 
przy zatwierdzeniu materiału oraz przy każdej istotnej zmianie jego 
właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta 

 
6.4.2. Uziarnienie mieszanki  

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana minimum 1 raz na każdej 
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi wg WT-
4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy 
zasadniczej.  
6.4.3. Zawartość wody w mieszance  

Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN 
13286-2 powinna odpowiadać wymaganej w granicach określonych w WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010 
Tablica 6.  
6.4.4. Zagęszczenie podbudowy i nośność podbudowy  

Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Nośność dla podbudowy zasadniczej mierzona wartością wtórnego modułu odkształcenia E2 z 

mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 powinna wynosić wg Katalogu: 
• dla kategorii ruchu KR1-2 ≥ 130 MPa, 
• dla kategorii ruchu KR3-4 ≥ 160 MPa, 

Nośność dla podbudowy zasadniczej mierzona wartością wtórnego modułu odkształcenia E2 z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNR  powinna wynosić wg Katalogu: 

• dla kategorii ruchu KR1-2 ≥ 130 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik 

odkształcenia Io tj. stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Io = ≤ 2,2 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy 
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 

 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

E = x D 

 



 

71 

w którym:  
E – moduł odkształcenia (MPa)  
∆p – różnica nacisków (MPa)  
∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)  
D – średnica płyty (mm)  
Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą VSS wg Załącznika B3 do KPRNPP-2013. 
6.4.5. Właściwości kruszywa 

Właściwości mieszanki kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w tablicy 1 
należy badać dla każdej dostawy. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w obecności 
Inżyniera. 
 
6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy oraz 
dopuszczalne tolerancje podaje tablica 5. 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych oraz dopuszczalne 
tolerancje 

  
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

  
Dopuszczalne tolerancje 

   1 Szerokość warstwy Minimum 3 razy na 1 km każdej jezdni  +10 cm, -5 cm 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu  

10 mm – podbudowa zasadnicza 
20 mm – podbudowa pomocnicza 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
10 mm – podbudowa zasadnicza 
20 mm – podbudowa pomocnicza 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% 

5 Rzędne wysokościowe **) 
co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m 
dla pozostałych dróg; w osi jezdni i na jej 
krawędziach każdej jezdni  

- 1 cm, + 0cmm - podbudowa zasadnicza 
- 2 cm, + 1 cm – podbudowa pomocnicza 

6 Ukształtowanie osi w planie *) 
usytuowanie osi wg dokumentacji 
projektowej  

± 3 cm – dla drogi ekspresowej 
± 5 cm – dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy 

Podczas budowy: w 2 punktach na każdej 
działce roboczej  
Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 
6000 m2 lub zgodnie z poleceniem 
Inżyniera w przypadku dróg o małej 
powierzchni podbudowy  

± 10% - podbudowa zasadnicza 
± 15% - podbudowa pomocnicza 

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

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję 
miejsc pomiarowych. 
 
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i 
innych wymagań SST określonych w punkcie 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 

jednostka określona w SST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy zasadniczej lub pomocniczej o 
odpowiedniej grubości podanej w dokumentacji projektowej.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem  podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru 
są określone w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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8.3. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót następuje na podstawie dokumentów, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi: 

• dzienników, 
• obmiarów, 
• szkiców, 
• protokołów odbiorczych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”. 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 podbudowy pomocniczej lub zasadniczej: 
• oznakowanie robót 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie w wytwórni stacjonarnej lub zakup mieszanki, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
• inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 

           obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
2. PN-EN 13285   Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
3. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie składu ziarnowego – 

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

pomocą wskaźnika płaskości 
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren 

– Wskaźnik kształtu  
6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie procentowej zawartości 

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

7. PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych  
cząstek – badania wskaźnika piaskowego 

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

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

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

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

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

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

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

15. PN-EN 13286-1  Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: 
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- 
Wprowadzenie i wymagania ogólne. 

16. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 2: 
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie 
aparatem Proctora 

17. PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 47: 
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
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18. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym-  Metody 
sporządzania próbek badawczych – Część 50: Metoda sporządzania próbek 
związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole 
wibracyjnym. 

19. PN-S-06102    Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
22. BN-77/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

 
10.2. Inne dokumenty 
23.  Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania Techniczne (zalecone do stosowania w  
       specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia Nr 102 Generalnego   
       Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.) 
24.  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) 
25. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 31 
      Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
26. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 31Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
27. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013 Załącznik B3    

Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą VSS 
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D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWA ŚCIERALNA AC 8 S 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 8 S, grubość 3 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia - jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i 
rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 
1.4.2. Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może składać się 
z jednej lub wielu warstw technologicznych. 
1.4.3. Warstwa ścieralna - jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 
1.4.4. Warstwa wiążąca - jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu 
na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 11 lub 22. 
1.4.7. Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.8. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.9. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 
1.4.10. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.11. 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). 
1.4.12. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu 
1.4.13. Skład mieszanki (recepta) - jest to docelowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej, który może być 
podany jako skład wejściowy lub wyjściowy. 
1.4.14. Wejściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiał)' składowe, krzywą 
uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik 
walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki). 
1.4.15. Wyjściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, uśrednione 
wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik 
walidacji produkcji). 
1.4.16. Dodatek - jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach (np. włókna 
organiczne i nieorganiczne lub polimery celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej  
PMB – polimeroasfalt 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa) 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa) 
C – kationowa emulsja asfaltowa 
NPD     -  właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 
określać) 
TBR      - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 
jednak nie jest do tego zobowiązany). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. 
 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza – asfalt drogowy 

KR 1 – KR 2 AC 8 S 50/70 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 2. 

 

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

 
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. 
 
2.3. Kruszywa do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wg PN-EN 13043 i WT-1 
Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne lub o ciągłym uziarnieniu i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w tabeli 3,4,5,6. 

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. 
 
Tabela 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 
Kruszywa 2014 

 
Lp. 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

 KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: Gc85/20 Gc85/20 Gc90/20 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: 
G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

 
3. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

4. 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3[6] lub według PN-EN 933-4; 
kategoria nie wyższa niż: 

FI35 

lub SI35 
FI25 

lub SI25 
FI25 

lub SI25 

5. 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C Deklarowana C 50/10 C 50/10 

6. 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, 
rozdział 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż: 

 
LA40 

 
LA30 

 
LA30 

7. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Lp. Właściwości Metoda badania Asfalt – 50-70 

1 Penetracja w 25° 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46-54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % m/m PN-EN 12592 99 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej 

niż 
% m/m PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 48 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 
9 Wzrost temperatury mięknienie po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 9 
10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 -8 
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8. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

9. 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; badana na kruszywie o wymiarze 
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: 

F2 

10. 
„Zgorzel słoneczna" bazaltu według  
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

11. 
Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-
3[4]: 

deklarowany przez producenta 

12. 
Grube zanieczyszczenia lekkie według   
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

m LPC 0,l 

13. 
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według  
PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

14. 
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według  
PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

15. 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 
19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V 3,5 

 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm  
  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 Kruszywa 2014 

Lp. 

 
Właściwości kruszywa 
 
 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 GF85 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3. Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f3 

4. Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5. 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN-933-6, rozdz.8, 
wymagana kategoria: 
 PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: 

Ecs Deklarowana 

6. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8. Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,l 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm  
  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 Kruszywa 2014 

Lp. 

 
Właściwości kruszywa 
 
 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3. Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

4. Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5. 
Kanciastość kruszywa drobnego według lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz.8, kategoria 
nie niższa niż: 
 PN-EN 933-6 [8], rozdz. 8, wymagana kategoria: 

EcsDeklarowa
na 

Ecs30 Ecs30 

6. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9; deklarowana przez producenta 
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7. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8. Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria 
nie wyższa niż: 

mLPC0,l 

 
Tablica 6. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg WT-1 Kruszywa 
2014 

Lp. 

 
Właściwości wypełniacza 
 
 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] : 
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 
13043 [44] 

2. Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [7], kategoria nie wyższa niż: MBF10 

3. Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [8], nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

4. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5. 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4 [13], wymagana kategoria: 

V28/45 

6. 
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 [55], wymagana 
kategoria: ∆R&B 8/25 

7. 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [21], kategoria nie 
wyższa niż: 

WS10 

8. 
Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 [2], 
kategoria nie niższa niż: 

CC 70 

9. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-
EN 459-2 [3], wymagana kategoria: 

K a Deklarowana 

10. „Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2 [56], wymagana kategoria: BN Deklarowana 

 
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, można 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. 
 
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 wg PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wg 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. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 
2.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-
EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1. tablica 2 i tablica 3. 

Emulsje asfaltowe można składać w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
• wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i 
wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej 
kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53]. Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry 
(urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na 
różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika, 

• 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. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt 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. 
Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.  

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. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających 
temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii produkcji 
i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować 
się informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków.  

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się 
skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00. 00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do wykonania 
warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 

Właściwość 
Przesiew [% (m/m)] 

AC 8S 
KR-1-2 

Wymiar sita #, [mm] od do 
16 - - 

11,2 100 - 
8 90 100 

5,6 70 90 
2 45 60 

0,125 8 22 
0,063 6 14 

Zawartość lepiszcza Bmin 6,0 

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

d

650,2

ρ
α =   

 
Tablica 8. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw ścierajnej, ruch KR 1-2 

 
Właściwość 

Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

[53] 

 
Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 

AC 8 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.l.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin1,0 

Vmax3,0 

 
Wolne przestrzenie 

wypełnione 
lepiszczem 

C.l.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 
VFBmin 75 

VFBmax 93 

 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

mieszance 
mineralnej 

C.l.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 
VMAmin 14 

 

Odporność na 
działanie wody 

C.l.1, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamrażania a), 
badanie w 15°C 

ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1, 

 
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). Inżynier dopuści 
do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN EN 
13108-21.  
 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. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 9. 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. 
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Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 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. 

 
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. 

Podłoże pod warstwę ścieralną powinno spełniać wymagania określone w tablicy 10. Jeżeli nierówności 
poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać podłoże poprzez frezowanie lub 
ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne wartości odchyleń 
równości podłużnej i poprzecznej 

pod warstwę ścieralną [mm] 
A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

 
6 

Jezdnie MOP 9 
G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 

dodatkowe, włączenia 
i wyłączenia, postojowe, 

utwardzone pobocza 

9 

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 
i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu 
i postoju pojazdów 

12 

 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 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 lub podłoże należy wymienić. 
 
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. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 
otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  

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. 
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5.5.1. Odcinek próbny 
Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 

wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego.  

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 i powinny być tak dobrane, 
aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.6. 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, przed położeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,5-07 kg/m2, przy skropieniu 
podbudowy z KŁSM oraz 0,1-03 kg/m2 przy skropieniu nawierzchni bitumicznych, przy czym: 

• zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
• ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki, 

jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skopienia, które po ułożeniu warstwy 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 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 przypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.  

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 10. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 5°C. 
Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz 
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 
działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru 
(V > 16 m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych.  
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy ścieralnej. 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura powietrza  [°C] 

Przed przystąpieniem do 
robót 

W czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości <3 cm +5 +10 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, 
elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkładarki. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem 
rozkładającym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy 
kompaktowe).  
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 o 
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na 
odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
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5.8 Zagęszczanie  
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie 

wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie zagęszczony 

materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 
powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury 
wałowania. Wałowanie należy kontynuować do czasu zaniknięcia śladów po walcach. Nie dopuszcza się 
powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
 

Tablica 11. Właściwości warstwy AC 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubość 

warstwy technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia [%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 
AC 8 S KR1-KR2 2,5 ÷ 5,0 ≥98,0 1,0-4,5 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (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. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Badania dzielą się na: 

• badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
• badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera): 

6.3.1. 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. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
• pomiar temperatury powietrza, 
• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [38]), 
• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• ocena wizualna posypki, 
• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
• pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
• dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 

przeciwpoślizgowych, 
• pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 
6.4. Badania kontrolne zamawiającego 
 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. Pobieraniem próbek i 
wykonywaniem badań zajmie się Laboratorium Drogowe GDDKiA O/LUBLIN. 
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Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej 
warstwy jest następujący:  

• badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 
dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
• uziarnienie, 
• zawartość lepiszcza, 
• temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
• gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
• pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 
• wskaźnik zagęszczenia 
• grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
• równość podłużna i poprzeczna, 
• spadki poprzeczne, 
• zawartość wolnych przestrzeni, 
• szczepność międzywarstwowa, 
• właściwości przeciwpoślizgowe. 

 
6.5. Dopuszczalne odchyłki 
6.5.1. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

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. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa 
podają inaczej.  
6.5.2. Warstwa asfaltowa 

Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla całego pakietu tych 
warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku 
pojedynczych wyników pomiarów grubości wykonanej warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 12. 
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy [%] 

Warunki oceny 
Pakiet: warstwa ścieralna+wiążąca 
+podbudowa asfaltowa razem 

Warstwa ścieralna 

Dla wartości średniej grubości wbudowanej 
warstwy z całego odcinka budowy 

Nie dopuszcza się zaniżenia 
grubości 

Nie dopuszcza się 
zaniżenia grubości 

Dla wartości pojedynczych wyników 
pomiarów grubości wbudowanej warstwy 

0÷10%, ale nie więcej niż 1,0 cm 0÷5% 

6.5.3. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w pkt 5.8 tablica 11. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 
6.5.4. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w 
pkt 5.8 Tablica 11. 
6.5.5. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

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

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
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6.5.7. Rzędne wysokościowe  
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. 
6.5.8. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.5.9. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
(AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

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, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne  

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu 
2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

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

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
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przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

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

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

zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

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

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

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

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

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

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

18. PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności 
soli 

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
20. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
25. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 
26. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 
27. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacji 
28. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
29. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego 

30. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

31. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

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

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

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 
próbek asfaltowych na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 
40. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 
41. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
42. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

43. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
metodą spalania 

44. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 
oblodzeniu 

45. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

46. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu 
lepkościomierzem wypływowym - Część 1: Emulsje asfaltowe 

47. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

48. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

49. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 
HRA 

50. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

51. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

52. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

53. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

54. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

55. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych  

56. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości 
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

57. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

58. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

59. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
60. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
61. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych. Załącznik krajowy NA 

62. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  

62a. PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-
09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. 
Załącznik krajowy NA 

63. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

63a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami. Załącznik krajowy NA 

64. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

65. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

66. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

67. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 
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68. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia 
penetracji stożka w temperaturze 25 C 

70. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca 
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność) 

71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania 
odporności na spływanie 

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek 
do badania 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do 
określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności) 

74. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm 
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 
76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 
77.  PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: 
Odzyskiwanie metodą odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: 
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

 
10.3. Wymagania techniczne i katalogi 
79.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - 

WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

80.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

81.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw 
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 
stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-
asfaltowych. 

82.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

 
10.4. Inne dokumenty 
83.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst 
Dz.U. z 2016, poz. 124) 

84.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 
1367 z późn. zm.) 
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D 05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA WI ĄŻĄCA AC 11 W 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierchni w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: 
„Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC 11 W, grubość 4 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia - jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania i 
rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 
1.4.2. Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może składać się 
z jednej lub wielu warstw technologicznych. 
1.4.3. Warstwa ścieralna - jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 
1.4.4. Warstwa wiążąca - jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu 
na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 11 lub 22. 
1.4.7. Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.8. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.9. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 
1.4.10. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.11. 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). 
1.4.12. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu 
1.4.13. Skład mieszanki (recepta) - jest to docelowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej, który może być 
podany jako skład wejściowy lub wyjściowy. 
1.4.14. Wejściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiał)' składowe, krzywą 
uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik 
walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki). 
1.4.15. Wyjściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, uśrednione 
wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik 
walidacji produkcji). 
1.4.16. Dodatek - jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach (np. włókna 
organiczne i nieorganiczne lub polimery celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
ACW – beton asfaltowy do warstwy wiążącej  
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). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591.  
 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
Kategoria 

ruchu 
Mieszanka 

ACS 
Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    - 

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, 
wielorodzajowy 35/50, 

50/70  

PMB 25/55-60 

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50, wielorodzajowy 
35/50 

PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 2. 
 

Tablica 2. 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 [21] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu, 
nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 240 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, 

nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), 

nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, 

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 8 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -5 -8 

 
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. 

 
2.3. Kruszywa do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo wg PN-EN 13043 i WT-1 
Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne lub o ciągłym uziarnieniu i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w tabeli 3,4,5,6. 
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. 
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Tabela 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg WT-1 
Kruszywa 2014 
 
Lp. 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

 KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: Gc85/20 Gc85/20 Gc90/20 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

 
3. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

4. 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3[6] lub według PN-EN 933-4; kategoria nie 
wyższa niż: 

FI35 

lub SI35 
FI25 

lub SI25 
FI25 

lub SI25 

5. 
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

C Deklarowana C 50/10 C 50/10 

6. 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż: 

 
LA40 

 
LA30 

 
LA30 

7. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

9. 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; badana na kruszywie o wymiarze 11/16 lub 
8/16; kategoria nie wyższa niż: 

F2 

10. 
„Zgorzel słoneczna" bazaltu według  
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

11. Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3[4]: deklarowany przez producenta 

12. 
Grube zanieczyszczenia lekkie według   
PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

m LPC 0,l 

13. 
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według  
PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

14. 
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według  
PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

15. 
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 19.3; 
kategoria nie wyższa niż: 

V 3,5 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm  
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg WT-1 Kruszywa 2014 

Lp. 

 
Właściwości kruszywa 
 
 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 GF85 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3. Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f3 

4. Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5. 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN-933-6, rozdz.8, wymagana kategoria: 
 PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria: 

Ecs Deklarowana 

6. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,l 
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Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm  
  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg WT-1 Kruszywa 2014 

Lp. 

 
Właściwości kruszywa 
 
 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2. Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

3. Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16 

4. Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5. 

Kanciastość kruszywa drobnego według lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz.8, kategoria nie 
niższa niż: 
 PN-EN 933-6 [8], rozdz. 8, wymagana kategoria: 

EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30 

6. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9; deklarowana przez producenta 

7. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

8. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,l 

 
Tablica 6. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg WT-1 Kruszywa 
2014 

Lp. 

 
Właściwości wypełniacza 
 
 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 KR7 

1. Uziarnienie według PN-EN 933-10 [11] : 
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

[44] 

2. Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [7], kategoria nie wyższa niż: MBF10 

3. Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [8], nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

4. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta 

5. 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-4 
[13], wymagana kategoria: 

V28/45 

6. 
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 [55], wymagana 
kategoria: ∆R&B 8/25 

7. Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [21], kategoria nie wyższa niż: WS10 

8. 
Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 [2], kategoria 
nie niższa niż: 

CC 70 

9. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym według PN-EN 459-2 
[3], wymagana kategoria: 

K a Deklarowana 

10. „Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2 [56], wymagana kategoria: BN Deklarowana 

 
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, można 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. 
 
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 
emulsję asfaltową wg PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
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2.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  

kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-
EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1. tablica 2 i tablica 3. 

Emulsje asfaltowe można składać w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

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. Wytwórnia  powinna zapewnić wysuszenie i 
wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system zakładowej 
kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53]. Wytwórnia powinna być wyposażona w termometry 
(urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na 
różnych etapach przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika, 

• 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. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt 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. 
Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo uszkodzeniu.  

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. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających 
temperaturę produkcji i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii produkcji 
i wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy kierować 
się informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków.  

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Zabrania się 
skrapiania skrzyń olejem na pędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00. 00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 
 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do wykonania 
warstwy wiążącej dla KR1-KR6 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR6 

AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 
31,5 - - - - - - 100 - 
22,4 - - 100 - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 
8 60 85 - - 55 85 45 70 
2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 

minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według 

równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej dla ruchu KR1 ÷ KR2   

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg PN-

EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania AC11W AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33], p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Vmin 3,0 
Vmax 6,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33], 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 
[33], p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie,2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 

przechowywanie w 
40°C z jednym 

cyklem zamrażania, 
a) badanie w 25°C 

ITSR80 ITSR80 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej dla ruchu KR3 ÷ KR4 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-

20, D.1.6,60°C, 10 000 
cykli [38] 

WTSAIR 0,3 

PRDAIR dekl 

WTSAIR 0,3 

PRDAIRdekl 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

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

badanie w 25°C b) 

ITS80 ITSR80 

a) Grubość płyty: AC16, AC22  60mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
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Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej dla ruchu KR5 ÷ KR6   

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

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

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

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

[38] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR dekla 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR dekla 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

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

badanie w 25°C b) 

ITSR80 ITSR80 

a) Grubość plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Inżynier dopuści 
do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN EN 
13108-21.  
 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. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 
 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

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. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub 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 wartości podanych w tablicy 12. 
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Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 
4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

wiążącą [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 
i wyłączania 9 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 10 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 
 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
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 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca 
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
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. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 
otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.  

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. 
5.5.1. Odcinek próbny 

Zaakceptowanie przez Inżyniera wyników badań próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do 
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą Inżyniera można połączyć wykonanie próby 
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego.  

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 i powinny być tak dobrane, 
aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii 
wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego. 

 
5.6. 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, przed położeniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,5-07 kg/m2, przy skropieniu 
podbudowy z KŁSM oraz 0,1-03 kg/m2 przy skropieniu nawierzchni bitumicznych, przy czym: 

• zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
• ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki, 

jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skopienia, które po ułożeniu warstwy uszczelni ją. 
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Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 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 przypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2.  

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. 
promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). Temperatura podłoża powinna wynosić co najmniej 5°C. 
Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz 
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 
działki roboczej. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru 
(V > 16 m/s) oraz podczas opadów atmosferycznych.  
 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej. 
 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza  [°C] 

Warstwa wiążąca +5 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową, 
elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozkładarki. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem 
rozkładającym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy 
kompaktowe).  
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 o 
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczność zagęszczania, potwierdzoną na 
odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z 
możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.8 Zagęszczanie  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami umożliwiającymi uzyskanie 
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 

Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie zagęszczony 
materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 
powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury 
wałowania. Wałowanie należy kontynuować do czasu zaniknięcia śladów po walcach. Nie dopuszcza się 
powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC 
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 
[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR2  4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22W,  KR3÷KR6 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat 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. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Badania dzielą się na: 

• badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
• badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.1. 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. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
• pomiar temperatury powietrza, 
• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [38]), 
• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• ocena wizualna posypki, 
• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
• pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4), 
• dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości 

przeciwpoślizgowych, 
• pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 
6.4. Badania kontrolne zamawiającego 
 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. Pobieraniem próbek i 
wykonywaniem badań zajmie się Laboratorium Drogowe GDDKiA O/LUBLIN. 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej 
warstwy jest następujący:  

• badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw, wypełniacza  i 
dodatków). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa: 
• uziarnienie, 
• zawartość lepiszcza, 
• temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza, 
• gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej: 
• pomiar temperatury powietrza podczas pobrania  próby do badań, 
• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wykonana warstwa: 
• wskaźnik zagęszczenia 
• grubość warstwy lub ilość zużytego materiału, 
• równość podłużna i poprzeczna, 
• spadki poprzeczne, 
• zawartość wolnych przestrzeni. 
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6.5. Dopuszczalne odchyłki 
6.5.1. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

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. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego mogą posłużyć 
wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a metody 
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, chyba że ST lub dokumentacja projektowa 
podają inaczej.  
6.5.2. Właściwości lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno asfaltowej nie powinna 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. 
 

Tablica 15. Najwyższa temperatura mięknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego 
Rodzaj lepiszcza Najwyższa temperatura mięknienia, °C 

PMB 10/40 83 
PMB 25/55 78 
PMB 25/55 nie dotyczy 
PMB 45/80 73 
PMB 45/80 83 
PMB 45/80 nie dotyczy 
PMB 65/105 80 
PMB 65/105 nie dotyczy 

 
6.5.3. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż ±0,3 %. 
6.5.4. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 16, w zależności od 
liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych 
dodatkowych. 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 
≥20 

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki gruboziarniste ±2,0 
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszanki drobnoziarniste ±1,5 
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki gruboziarniste ±2,0 
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszanki drobnoziarniste ±2,0 
Od 0,063 mm do 2 mm ±3,0 
>2 mm  ±3,0 
Ziarna grube  
(mieszanki drobnoziarniste) 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki gruboziarniste) 

±5,0 

 
6.5.5. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości podane w 
pkt 5.8 Tablica 14. 
6.5.6. Równość podłużna 

Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu pomiarów równości podłużnej. Pomiary równości podłużnej 
należy wykonywać planografem w środku każdego ocenianego pasa ruchu. Miarą przekroczenia dopuszczalnej 
nierówności jest bez względu na jej długość zawsze największa odchyłka od wartości granicznej. 
Tablica 17. Wymagana równość podłużna jest określona przez maksymalne dopuszczalne wartości odchyleń 
odpowiednio wg klasy technicznej drogi: 

Klasa drogi Elementy nawierzchni 
Dopuszczalne wartości odchyleń równości 

podłużnej warstwy wiążącej [mm] 

 
A,S,GP 

 

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, włączenia i wyłączenia, 

jezdnie łącznic 

6 
 

Jezdnie MOP, utwardzone pobocze 9 
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G,Z 
 

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, włączenia i wyłączenia, 

postojowe 

9 
 

Utwardzone pobocza 12 

L, D, place, 
parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 
przeznaczone do ruchu i postoju 

pojazdów 

12 
 

 
6.5.7. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

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

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją  w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość warstwy wiążącej powinna być 
odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej 
krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 
6.5.9. Rzędne wysokościowe  

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. 
6.6.0. Ukształtowanie osi w planie  

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż ± 5 cm. 
6.6.1. Ocena wizualna warstwy  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
(AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
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, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

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

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

• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne  

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy 
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu 
2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

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

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

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

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

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

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

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

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

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

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

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

18. PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności 
soli 

19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
20. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
21. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
22. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
23. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
24. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
25. PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej 
26. PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej 

metodą próżniowej kapilary 
27. PN-EN 12606-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacji 
28. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie 

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
29. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza 
rozpuszczalnego 

30. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

31. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
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objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Oznaczanie 
powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości 
próbek asfaltowych na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

40. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 26: Sztywność 

41. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

42. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

43. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza 
metodą spalania 

44. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 41: Odporność na płyny zapobiegające 
oblodzeniu 

45. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 43: Odporność na paliwo 

46. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wypływu 
lepkościomierzem wypływowym - Część 1: Emulsje asfaltowe 

47. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

48. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

49. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 
HRA 

50. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

51. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji 

52. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli 

53. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

54. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

55. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 
magazynowania asfaltów modyfikowanych  

56. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie właściwości 
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania 

57. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

58. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
modyfikowanych – Metoda z duktylometrem 

59. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia 
60. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
61. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych. Załącznik krajowy NA 

62. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe  
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62a. PN-EN 13924-2: 
2014-04/Ap1: 
2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-
09E 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. 
Załącznik krajowy NA 

63. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

63a. PN-EN 14023:2011/Ap1: 
2014-04 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami. Załącznik krajowy NA 

64. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gorąco 

65. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec 
zalew drogowych na zimno 

66. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

67. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

68. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 2: Metoda badania dla określenia 
penetracji stożka w temperaturze 25 C 

70. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 3: Metoda badania określająca 
penetrację i odprężenie sprężyste (odbojność) 

71. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 5: Metody badań do oznaczania 
odporności na spływanie 

72. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek 
do badania 

73. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do 
określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności) 

74. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie taśm 
bitumicznych i polimerowo-bitumicznych) 

75. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna 
76. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej 
77.  PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: 
Odzyskiwanie metodą odparowania 

78. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 
asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: 
Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

 
 
 
10.3. Wymagania techniczne i katalogi 
79. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - 

WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

80. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań 
technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

81. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw 
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie 
stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-
asfaltowych. 

82. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

 
10.4. Inne dokumenty 
83. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst 
Dz.U. z 2016, poz. 124) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z 
późn. zm.) 
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D 05.00.00 NAWIERZCHNIE  

D 05.03.05 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w ramach 
realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 
10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót i obejmują 
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i bitumicznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Emulsja asfaltowa – jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub 
roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w której zdyspergowana faza 
może zawierać upłynniacz, dodawany w celu łatwiejszego zemulgowania lub poprawy charakterystyki 
użytkowej emulsji. 
1.4.2.  Kationowa emulsja asfaltowa – jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom  
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.3.  Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – jest to emulsja, w której asfalt modyfikowany 
polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 
1.4.4. Połączenie międzywarstwowe – związanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i 
podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w celu zwiększenia wytrzymałości 
zespołu warstw (dolnej i górnej) i uniemożliwienia penetracji wody między warstwami. 
1.4.5.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  SST D.00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
1.4.6. Symbole i skróty 
NPD      - właściwość użytkowa nioeokreślana (ang. No Performance Determined) 
TBR      - do zadeklarowania (ang. To Be Reported); producent może dostarczyć odpowiednie informacje wraz z 
wyrobem, jednak nie jest do tego zobowiązany   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
"WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Do połączeń warstw nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe według PN-EN 13808. Rodzaj 
lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Emulsję do konkretnych zastosowań 
należy dobrać na podstawie normy. 

Do łączenia warstw nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
asfaltowe modyfikowane polimerami. 

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub warstwy 
związanej hydraulicznie należy użyć emulsję o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podłoża 
zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o pH większym niż 3,5. 

Do skropienia podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego stosować kationową emulsję asfaltową 
niemodyfikowaną C60 B5 ZM. 

Do skropienia podbudowy z AC i warstwy wiążącej AC z asfaltem zwykłym należy stosować 
kationową emulsję asfaltową niemodyfikowaną C60 B3 ZM.  
 
2.3. Składowanie emulsji asfaltowej 

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

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta w celu 
zachowania ich jakości. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do czyszczenia warstw nawierzchni należy stosować: 

• szczotki mechaniczne wyposażone w urządzenia odpylające 
• sprężarki, 
• zbiorniki z wodą, 
• szczotki ręczne, 

 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne.  

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej. 
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych oraz przy urządzeniach 

usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
4.2. Transport lepiszczy 

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, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 

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

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.    roboty przygotowawcze,  
2.    oczyszczenie warstwy przed skropieniem, 
3.    skropienie warstw nawierzchni, 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań 
Inżyniera  ustalić lokalizację terenu robót. 

 
5.4. Oczyszczenie warstw przed skropieniem 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.  

Bezpośrednio przed skropieniem warstwę nawierzchni można oczyścić przy użyciu sprężonego 
powietrza. 

 
5.5. Warunki wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z prognozą pogody, ponieważ 
oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha, bez zawilgoceń. Skropienie należy 
wykonywać przy średniej dobowej temperaturze powietrza minimum +5oC.  

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy3. 
Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych 

Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C) 

1 Emulsja asfaltowa od 40 do 70 

2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 50 do 80 
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5.6. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsją asfaltową  
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. przy ściekach 
ulicznych) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających (np. studzienki, 
krawężniki). W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Określenie ilości skropienia emulsją na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. 
Warstwa skropiona emulsją asfaltową, przed ułożeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna być 

pozostawiona na czas niezbędny do umożliwienia odparowania wody: 
• 8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2, 
• 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
• 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
W wypadku dużej ilości pozostałej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m2, może być konieczne wykonanie 

skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 
Zalecane ilości skropienia emulsją asfaltową w przeliczeniu na ilość pozostałego lepiszcza (asfaltu) 

podano w tablicy 4. 
Na podbudowie związanej spoiwem hydraulicznym stosuje się: 

• skropienie emulsją o klasie indeksu rozpadu 5 w celu zazębienia i sklejenia z warstwą podbudowy 
asfaltowej, 

• w przypadku tworzenia membrany poprawiającej połączenie oraz przeciwdziałającej spękaniom 
odbitym (przeciwspękaniowej) skrapia się powtórnie emulsją z asfaltu modyfikowanego, którą 
posypuje się kruszywem (grysem) 2/5 mm. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 

skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
Orientacyjne zużycie emulsji asfaltowej do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni od 0,40 do 

1,20 kg/m2. 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
Tabela 4. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsją asfaltową podłoża 
pod warstwę asfaltową wg Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni 
asfaltowej. Instrukcja, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa (Tekst instrukcji opublikowano w [21]) 

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

Podbudowa z betonu asfaltowego AC  
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5 ÷ 0,7 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 ÷ 0,5 

Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC  

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC  
0,3 ÷ 0,5 

Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC  

Warstwa wiążąca asfaltowa  
 

0,1 ÷ 0,3 

Warstwa ścieralna z mieszanki  
SMA 

Warstwa wiążąca asfaltowa  
 

0,1 ÷ 0,3 

Powyżej podane ilość są ilościami przybliżonymi, a dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone 
na odcinku próbnym w zależności od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu powierzchni oraz zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub warstwy 
związanej hydraulicznie należy użyć emulsję o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podłoża 
zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o pH większym niż 3,5. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

6.2. 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.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

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

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Czystość podłoża (sprawdzona wizualnie) Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Sprawdzenie jednorodności skropienia 2000 ÷ 3000 m2  1) Wg pktu 5.7 2) 
1) Częstotliwość badań: raz na 2000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia do 6000 m2 i raz na 

3000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia powyżej 6000 m2. 
2)  Dopuszczalne odchylenia ilości dozowanej emulsji na 1 m2: ± 10%. Dopuszczalne odchylenia 

szerokości dozowanej warstwy emulsji: ± 10 cm. 
3)  Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg o 

kategorii ruchu KR3 ÷ KR6. Częstość pobierania próbek powinna wynosić: 1 próbka na 15 000 m2 wykonanej 
nawierzchni. 
6.3.1. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza przeprowadzić według  normy PN-EN 12272-1. 
Miejsce pobrania próbek powinno znajdować się co najmniej 30m od miejsca, w którym rozpoczęto 

skropienie.  
Oznaczanie dokładności dozowania emulsji zgodnie z normą PN-EN 12272-1 pkt. 6. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 

jednostka określona w SST. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty związane z oczyszczeniem i skropieniem  podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich odbioru są określone w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 

8.3. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót następuje na podstawie dokumentów, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi: 

• dzienników, 
• obmiarów, 
• szkiców, 
• protokołów odbiorczych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D -00.00.00 "WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa oczyszczenia i skropienia 1 m2 warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- dostarczenie sprzętu, 
- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,  
- inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.  D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE DLAROBÓT 
 

10.2. Normy 
1. PN-EN 1426    Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
2. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i kula 
3. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
4. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
5. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach 

asfaltowych 
6. PN-EN 1431 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów 

destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metodą destylacji 
7. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa 
8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
9. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 
10. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
11. PN-EN 12848 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych w 

mieszaninie z cementem 
12. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
13. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
14. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
15. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
16. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
17. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
18. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
10.3. Inne dokumenty 
19. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 

techniczne, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 
Warszawa 2010 r. (Zalecane do stosowania zarządzeniem  nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19.11.2010 r. w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych) 

20. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Część 2: Wykonanie 
nawierzchni asfaltowych. Wydanie drugie poprawione, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 2014 

21. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, załącznik do zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.23. 

22. Badanie połączenia międzywarstwowego próbek laboratoryjnych i z nawierzchni asfaltowej. Instrukcja, 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa (Tekst instrukcji opublikowano w [21]). 
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D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D 06.03.01 POBOCZA Z POSPÓŁKI 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczy z pospółki w ramach realizacji inwestycji pod 
nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem poboczy z pospółki gr. 10 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze- część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem 
drogowym. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Rodzaje materiałów stosowanych do wykonania poboczy – pospółka,  zagęszczana mechanicznie. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt uzupełniania i wzmocnienia poboczy 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
− przewoźnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie poboczy 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
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Miejsce, w którym wykonywane będzie lub uzupełniane pobocze, należy spulchnić na głębokość od 2 
do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego 
w postaci mieszanek optymalnych określonych w SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, 
zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w 
kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w 
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

Po wykonaniu w/w prac pobocze należy wzmocnić kruszywem naturalnym zagęszczanym 
mechanicznie gr. 5 cm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do 
uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według SST D-05.01.00 „Nawierzchnie 
gruntowe”, SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 
2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej 2 próbki 
3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 
4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 

uzupełnianych poboczach 
2 razy na 1 km 

 
6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 
2 Równość podłużna co 50 m 
3 Równość poprzeczna  
 
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 1%. 
 
6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2]. 
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie i zagęszczenie podłoża, 
− rozłożenie materiału, 
− zagęszczenie poboczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.  PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
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D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
D 07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru oznakowania pionowego dróg w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa 
drogi dojazdowej w miejscowości Skarżyn, działka nr ewid. 10/2”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z 
oznakowaniem pionowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub 
składana. 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako 
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z 
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku -   słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.) 
1.4.6. Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-EN 12767[12] 
w określonych klasach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa. 
1.4.7. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji. 
1.4.8. Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy 
niż 3 miesiące od daty produkcji. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 
„WYMAGANIA OGÓLNE”. 

 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat 
zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie 
deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica 
znaków drogowych powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje 
zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje 
zgodności z odpowiednimi normami. 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla 
znaków pionowych. 

 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
• prefabrykaty betonowe, 
• z betonu wykonywanego „na mokro”, 
• z betonu zbrojonego, 
• inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
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2.3.1. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701. 
 
2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 
2.3.3. Woda 
Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 
 
2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inżyniera i powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-23010. 

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym 
dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające. 
 
2.4. Konstrukcje wsporcze 
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1 i zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący 
stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy 
obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji 
wsporczych. 

Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od 
ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie 
występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór 
wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. 
W takich przypadkach należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, 
zgodne z PN-EN 12 767. 

Konstrukcje wsporcze dla znaków zostaną wykonane w zależności od ich wymiarów liniowych. 
Według tego kryterium będą one wykonane w postaci słupków, słupów o przekroju zamkniętym, kratownic lub 
konstrukcji kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze mogą posiadać jedną, dwie lub trzy podpory w 
zależności od szerokości znaku. Zaleca się, ze względów utrzymaniowych, stosowanie konstrukcji 
przestrzennych jednonożnych do możliwie największej powierzchni znaku, przyjętej na podstawie obliczeń 
konstrukcji.  

W miejsca, gdzie konstrukcje wsporcze nie są chronione przez bariery powinny one spełniać 
wymagania bezpieczeństwa biernego wg normy PN-EN 12767.  

W przypadku konstrukcji wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi – zaleca się stosowanie 
łatwo zrywalnych lub rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, 
umieszczonych od 0,15 do 0,20m nad powierzchnia fundamentu.  

W szczególności – zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 
wsporczych nie osłoniętych, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza 
rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.)  

Wysokość konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu jej części od fundamentu nie może być 
większa od 0,25 m. 

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy 
lub innego uszkodzenia znaku.  

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 
dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. 

 
2.4.2. Słupki do znaków (rury) 

Słupki do znaków powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
• dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
• wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 

mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m 

długości rury. 



 

117 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne 
normy.  

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 
metalowych. 

Należy tak dobrać średnicę rur na wykonanie słupków, aby były zdolne do utrzymania tarcz znaków 
spełniających wymagania podane w tabeli 1 oraz wymogi bezpieczeństwa.  

Dopuszcza się stosowanie profili otwartych na słupki, posiadających aprobatę techniczną IBDiM. 
 

2.4.3. Kształtowniki 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10163-3. Powierzchnia kształtownika 

powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, 
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że 
obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może 
zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według aktualnej 
normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

 
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

Konstrukcje wsporcze i słupki należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie metodą 
zanurzeniową (ogniową). Grubość powłoki antykorozyjnej wg PN-EN ISO 1461. 

Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawiać na 
budowie przez cynkowanie natryskowe lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z dużą zawartością 
części stałych. 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
spełniać wymagania PN-EN ISO 1461 lub PN-EN 10240.  
 
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych 
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów 
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na 
okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 
obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 
dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 
konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy 
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość 
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

• instrukcję montażu znaku, 
• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
• instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy 
gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 
12 lat. 
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku powinna być wykonana z: 

• blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10346,  
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z : 

• blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10346, 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza 

niż 28 µm (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1 [13] 
Wytrzymałość na obciążenie 
siłą naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na obciążenie 
skupione 

kN ≥ 0,50 PL3 

Chwilowe odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie skrętne stopień ⋅ m ≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 
TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m lub 
stopień ⋅ m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 
tłoczona, zaginana, 
prasowana  

E2 

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie może być 
przewiercone z żadnego 
powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej podporze, 
klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach 
wysięgnikowych 

 
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

• krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o 
promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie 
odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

• powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

• podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny 
usztywnić  tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem 
stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne 
odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

• tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych 
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie 
z PN-C-81523 oraz PN-C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody. 

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 
• narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym 
jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

• łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub 
pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i 
prześwity w miejscach ich łączenia. 

 
2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
• samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 

2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych 
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

• do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku 
folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 

• dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi 
lakierem zalecanym przez producenta folii, 

• nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
• folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych 

stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i 
zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, 
zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54, używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać 
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien 
być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacją 
CIE No 39.2 [24]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii 
typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
 

Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 
współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
oświetlenia 5o, kąt obserwacji 
0,33o) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 

 
≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 

≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 

 
≥ 180 
≥ 120 
≥ 25 
≥ 21 
≥ 14 
≥ 8 

≥ 65 
≥ 90 

2 Współczynnik luminancji β i 
współrzędne chromatyczności x, 
y *) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 

β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 
 

β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 
wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0o) 
1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x 0,735 0,674 0,569 0,655 
y 0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona 
x 0,007 0,248 0,177 0,026 
y 0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 
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Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie drogowym stosownymi i ważnymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów lub w przypadku zgodności z normami zharmonizowanymi powinny mieć oznaczenia 
CE.  W szczególności w.w dokumenty potwierdzą zgodność wartości fotometrycznych i kolorymetrycznych folii 
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normą PN EN 12899-1 i odpowiednimi Warunkami 
Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS. 
 
2.6.2. Wymagania jakościowe  

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z 
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Nanoszenie lic na tarcze znaków będzie odbywać 
się zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed 
naniesieniem lic wszystkich rodzajów znaków, zostaną dokładnie odtłuszczone i odpowiednio przygotowane.  

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 i 3 muszą posiadać zabezpieczone krawędzie przed 
penetracją zanieczyszczeń poprzez zabezpieczenie mechaniczne, chemiczne (środek chemiczny kompatybilny z 
rodzajem folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii transparentnej.  

Zastosowana do wykonania lic znaków folia odblaskowa powinna wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały deklarowany okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, 
złuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawędziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do 
powierzchni tarczy znaku powinna uniemożliwiać odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.  

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i obrzeżach tarczy znaku.  

Dla tablic zawieszonych ponad jezdnią dla zapewnienia właściwej czytelności w różnych warunkach 
pogodowych należy zaaplikować na powierzchni dodatkową folię przeciwdziałającą powstawaniu rosy na 
tablicy (folia antyroszeniowa).  

Nie dopuszcza się klejenia tarcz znaków z kawałków folii nieuzasadnionych technologicznie (np. 
szerokość rolki i wielkość znaku).  

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.  

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm 
dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie 
większej niż 10 cm – pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.  

W znakach drogowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez 
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.  

W znakach użytkowanych, po wymaganym okresie gwarancyjnym, dopuszczalne jest występowanie 
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4mm. W znakach nowych oraz w znakach 
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.  

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  
 
2.6.3. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 
• dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm, 

 

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  
Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi ±15 nm. 

Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000. 
 

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie 

szczelinomierzem. 
 

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

• wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 są 

należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 
• wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 

1 oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji 

wymiarowej ± 10 mm. 
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2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

• tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ± 1,5 mm, 

• tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ± 2 mm, 
• kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 

1,0 mm. 
 

2.6.4. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych  
Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 

informacje:  
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1,  
b) klasy istotnych właściwości wyrobu,  
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji  
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

producentem,  
e) znak budowlany „B”,  
f) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej,  
g) okres gwarancji odpowiedni dla użytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku  
h) nazwę inwestora o treści – GDDKiA O/Lublin 
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości 

widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej 
stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii 
nieodblaskowej. 
 

2.7. Materiały do montażu znaków 
Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji 

wsporczych będą zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. Elementy 
łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie 
odpowiadającej stali kwasoodpornej. 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji 
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych 
na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
Roboty ziemne i montażowe związane z wykonaniem oznakowania będą wykonane przy użyciu sprzętu 

zatwierdzonego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”  
Wykonawca zapewni wszelki środki i warunki techniczne zabezpieczające wykonane oznakowanie 

przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i montażu. Montaż oznakowania na drodze odbędzie się 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
• zapoznać się z planem urządzeń i instalacji podziemnych, 
• lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 

lub pasa awaryjnego postoju, 
• wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących 
pojazdami na drodze. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 
grudnia 2003, poz.2181). 
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5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
 
5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między 
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić 
ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być 
równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 
 
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak 
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z 
PN-S-02205. 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód 
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu 
fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, 
np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z 
dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
 
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Wykonanie oznakowania będzie zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi 

znaku ustala się na:  
• 2,2 m przy występującym ruchu pieszym  
• 2,0 m w pozostałych przypadkach.  

Przy występującym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie może ograniczać przekroju chodnika lub 
pobocza. W takim przypadku należy przewidzieć zastosowanie konstrukcji wysięgnikowej. Decyzję podejmie 
Inżynier. 
 
5.4.1. Lokalizacja znaków w miejscach o szczególnym zagrożeniu dla brd  

Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowanego w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak: 
zewnętrzne strony łuków, wloty dróg, etc., będą odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa biernego zgodnie z 
normą EN 12767. 
 
5.4.2. Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym 

1. Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku (wewnętrzną w stosunku do drogi) należy 
odsunąć na zewnątrz krawędzi korony drogi na odległość minimum 0,5 m. W razie potrzeby należy usunąć 
gałęzie.  

2. Na odcinkach dróg z chodnikami lub przy braku widoczności znaku (np. drzewa zasłaniające znak) 
dopuszcza się odległość pionową krawędzi znaku od krawędzi pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonego 
pobocza minimum 0,5 m po uzgodnieniu z Inżynierem.  

 
5.4.3. Widoczność znaku  

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest:  
1) w rejonie skrzyżowań sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoczności na 

wlotach głównych i podporządkowanych;  
2) sprawdzić, czy znaki istniejące nie zasłaniają lub nie są zasłaniane przez montowane, a w razie 

konieczności dokonać korekty ich lokalizacji;  
3) dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują one zasłonięcie znaku.  

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, 

powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i SST. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

• odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
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sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
5.6. Konstrukcje wsporcze 
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, 
jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy 
występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio 
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy 
stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża 
bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę. 
 
5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie 
łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej 
konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu. 

W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach 
wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia 
kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i 
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części 
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 
m. 
 
5.6.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcj ę wsporczą 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników 
pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez 
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez 
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 
 
5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub 
podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku 
najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - 
odległość między nimi może być mniejsza. 
 
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie 
przez osoby niepowołane. 

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
 
5.8. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - 
obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i 
zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 

Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna być zamocowana 
skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5. Każda skrzynka elektryczna powinna być zabezpieczona zamkiem 
natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 60529, powinien 
być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE” 
 
6.2. Badania materiałów  

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

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),  

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.  
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1.Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczonej partii 
wyrobów liczącej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

• zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 
wysokość zamocowania znaków), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
• prawidłowość wykonania wykopów, 
• poprawność wykonania fundamentów pod konstrukcje wsporcze i bramownice, 
• poprawność ustawienia słupków, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych, 

 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych należy:  

• przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 
dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,  

• oględziny złączy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; 
do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,  

• w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN-M-06515,  

• złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.7, powinny być naprawione 
powtórnym spawaniem.  

 
6.4. Kontrola po ustawieniu znaków  

Po ustawieniu znaków drogowych kontroli podlegają następujące elementy:  
Znaki konwencjonalne:  

• lica znaków - określenie współrzędnych chromatyczności i współczynnika β dla poszczególnych 
kolorów (bez koloru czarnego) - wykonać kolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F. 
Dokonać trzech pomiarów na badanym znaku,  

• tył znaków (dla powłok kryjących) - określenie współrzędnych chromatyczności i współczynnika β dla 
koloru szarego - wykonać kolorymetrem na co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F. Dokonać trzech 
pomiarów na badanym znaku  

• widoczność i odblaskowość znaków w nocy określona reflektometrem – dokonać trzech pomiarów na 
co trzecim znaku z grupy A, B, C, D, E, F.  

Sprzęt pomiarowy ( kolorymetr oraz reflektometr ) musi posiadać ważną legalizację.  
Współrzędne chromatyczności punktów narożnych oraz wartość współczynnika luminacji β dla:  

• kolorów – białego, żółtego, czerwonego, zielonego, niebieskiego i pomarańczowego obowiązują 
zgodnie z tabelą nr 1.3 - Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
(Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181)  

• koloru szarego obowiązują zgodnie z tabelą nr 1.4 - Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).  
Kontrola działania znaków aktywnych obejmuje poprawność ich ustawienia oraz poprawność działania 

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

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
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Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru Końcowego 
jednostka określona w SST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
• szt. (sztuka) - dla słupków do znaków, 
• szt. (sztuka) - dla tablic znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu, informacyjnych,  
• m2 (metr kwadratowy) - dla tablic kierunku i miejscowości, znaków uzupełniających, tabliczek do 

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

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać 
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru 
pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w Warunkach Kontraktu, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego z tym, że wyniki pomiarów 
kontrolnych muszą mieścić się w rozszerzonych polach tolerancji dla barw występujących na znakach kierunku i 
miejscowości zgodnie z wykresem CIE 1931. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  D-00.00.00 „WYMAGANIA 
OGÓLNE”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• wykonanie fundamentów, 
• zakup i dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
• zakup, dostarczenie i zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 
• inne roboty związane z wykonaniem przedmiotowego zakresu robót.  

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie 

wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  
2. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
3. PN-C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły 

solnej 
4. PN-H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

5. 
 

PN-B-03215 
 

Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

6. 
 
PN-B-03264 

 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

7. 
 
PN-EN 40-5 

 
Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 

8.  PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

9. 
 
PN-EN ISO 1461 

 
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe) – Wymaganie i badanie  
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10. PN-EN 10240 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 
dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach 
zautomatyzowanych 

11. PN-EN 10346 
 

Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy 

12. PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. 
Wymagania i metody badań 

13. PN-EN 12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
14. PN-EN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
15. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
16. PN-EN 60598-2 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe 

drogowe 
17. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
18. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
19. PN-EN 10163-3 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach 

grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - 
Część 3: Kształtowniki  

20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2. Przepisy związane 
21. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

24. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw 
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

25. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja 
i pomiary) 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do 

udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009. 


