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D.M.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D.M.00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Odtworzenie nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami:  

D.M.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

D.01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  

D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  

D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca. 

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna. 

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 

D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

D.08.02.01 Chodniki z płyt betonowych chodnikowych 

D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 

1.4.  Określenia podstawowe  

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

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

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

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

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

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

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

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

1.4.9. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

1.4.10. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

1.4.11. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  

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

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.  
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni  poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.  

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

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania  nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  

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

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

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

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

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

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

1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

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

1.4.23. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i  dwa komplety SST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawcy przekazana zostanie następująca dokumentacja projektowa: 

a) Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu; 

b) Projekt wykonawczy drogowy; 

c) Projekt stałej organizacji ruchu; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

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

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

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową i ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w n/n SST, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót.  

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem 
projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, zawartym w 
dokumentacji projektowej. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
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Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.  

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

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

W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej . 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach 
oraz maszynach i pojazdach.  

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdu  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał  Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 

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 wymagań sanitarnych. 

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

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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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 zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 

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

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 przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w 
sposób ciągły będzie informować 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/Kierownika 
projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

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

1.5.14. Wykopaliska 

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

1.5.15. Nadzór archeologiczny 

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. 
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Zamawiający zastrzega, że wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz 
inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego bez prawa do wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót budowlanych obiektu archeologicznego, co do 
którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego przerwania robót, które mogą uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz powiadomienia Inżyniera. Wykonawca lub osoba 
pełniąca nadzór archeologiczny na budowie jest zobowiązana niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 
3 dni, przekazać zawiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Ochrony 
Zabytków. Dopiero odrębna decyzja wydana przez WKZ zmieniająca zakres badań archeologicznych 
(z nadzoru na inny rodzaj badań archeologicznych) jest podstawą do wstrzymania robót budowlanych. 
W przypadku wykonania innych badań archeologicznych niż wynikające z decyzji na nadzór 
archeologiczny badania te zostaną wykonane przez podmiot działający na zlecenie Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie umożliwić wejście na teren budowy uprawionym przez 
Zamawiającego podmiotom i usunięcie odkrytego obiektu archeologicznego albo jeżeli obiekt 
archeologiczny nie może zostać usunięty, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić uprawionym 
podmiotom wejście na teren budowy i przeprowadzenie odpowiednich badań archeologicznych. W tej 
sytuacji Zamawiający jest upoważniony do przeprowadzenia badań we własnym zakresie. Jeżeli w 
wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu kontraktu. 

1.5.17. Ochrona saperska terenu robót.  

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do zlecenie 
wyspecjalizowanym i uprawnionym służbom sprawdzenia terenu budowy w granicach pasa 
drogowego pod kątem występowania przedmiotów niebezpiecznych oraz w przypadku ich wykrycia 
do usunięcia tych przedmiotów we właściwy sposób, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy 
wykorzystaniu upoważnionych specjalistycznych jednostek.  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Inżyniera o przystąpieniu do sprawdzenia terenu i 
każdorazowo o wykryciu przedmiotów niebezpiecznych oraz postępowania zgodnie z zaleceniami 
specjalistycznych służb i informowania o nich Inżyniera.  

W ramach ochrony saperskiej terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:  

1. Sprawdzenie i oczyszczenie terenu budowy z niewypałów i niewybuchów przy wykorzystaniu 
upoważnionych specjalistycznych służb (jednostek), obejmujące:  

a) sprawdzenie terenu i wywiady środowiskowe,  

b) w miejscach rzeczywistego występowania niewybuchów:  

- dokładne sprawdzenie terenu,  

- usunięcie niewybuchów,  

- kontrolne sprawdzenie terenu,  

- transport i utylizacja niewybuchów,  

c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uzyskaniem zaświadczenia o oczyszczeniu placu 
budowy,  
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2. Specjalistyczny nadzór saperski w trakcie realizacji robót ziemnych, wzmocnienia podłoża i 
budowy infrastruktury technicznej do czasu zakończenia robót na danym odcinku.  

Wykonawca winien zaplanować i zorganizować czynności związane z ochroną saperską w taki 
sposób, aby nie powodowały opóźnień w realizacji robót.  

Wszystkie czynności związane z ochroną saperską stanowią koszt Wykonawcy.  

Podstawą do zapłaty jest uzyskanie przez Wykonawcę i przedstawienie Inżynierowi zaświadczenia o 
sprawdzeniu i oczyszczeniu placu budowy z niewybuchów i niewypałów wydanego przez 
upoważnioną jednostkę. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 
„Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 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 będą spełniały wymagania SST w czasie postępu 
robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

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

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
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zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

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

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowana przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 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 umowy.  

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

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

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
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braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową.  

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

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

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

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 powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie 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 spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi przez Inżyniera na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na jego własny 
koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenie Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :  

a) część ogólną opisującą :  

 organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 BHP,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

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

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

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :  

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

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

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed stratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek , legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
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 mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom . 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

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

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

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

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to 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, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 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 ponosi Wykonawca.  

6.3.  Pobieranie próbek  

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

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

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 usterki, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.  

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. 



D.M.00.00.00  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

15 

 

6.4.  Badania i pomiary  

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

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

6.5.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później niż w terminie określonym w PZJ.  

Wyniki badań (kopie) powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.  

6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione będą przez Wykonawcę.  

6.7.  Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest: 

1. oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobata techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany znakiem budowlanym, z zastrzeżeniem art. 5 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych według wzoru określonego w załącznikiem Nr 1 do tej Ustawy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8.  Dokumenty budowy  

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

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

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

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika należy wpisywać w szczególności :  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

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

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

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

 wyniki prób elementów budowli z podaniem osoby badającej,  

 istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 
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. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

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

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)(3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń.  

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

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

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny  zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  

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

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

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST.  

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

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

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  

7.4.  Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły  

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
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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 ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

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

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p.8.4.2. 

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

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

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  

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

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót  

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  

 sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

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

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST, i ew. 
PZJ,  

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

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

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

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla dane pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.M.00.00.00 

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

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu  

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

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

 2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz.29). 

 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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D.01.01.01     ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem odtworzenia  osi trasy i jej punktów wysokościowych w ramach zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie" 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji obejmują: 

 odtworzenie  w terenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych remontowanych elementów 
drogi, 

 przeniesienie punktów istniejącej osnowy poza granicę robót, 

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej 
geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia 
dokumentacji projektowej. 

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

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

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

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

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

1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów 
ewidencji i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

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 podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do odtworzenia  osi trasy i punktów wysokościowych oraz wykonania 
pomiarów powykonawczych są:  

 słupki betonowe,  

 pale i paliki drewniane,  

 rurki i bolce metalowe, 

 płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne, 

 repery metalowe - jako znaki wysokościowe, 

 materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych, 

 materiały do przestawienia punktów poligonowych, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone 
w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,150,20 m i 
długość 1,51,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości 
około 0,30 m i średnicy 0,050,08 m. 

3.  SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych oraz pomiarów 
powykonawczych 

Do odtworzenia  trasy i punktów wysokościowych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej 
należy stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

 teodolity lub tachimetry,  

 niwelatory,  

 tyczki,  

 łaty,  

 taśmy stalowe, 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

Do prac obliczeniowo-kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia  trasy i punktów wysokościowych oraz pomiarów powykonawczych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach pomiarowych, jak i przy 
opracowaniach kartograficznych. 

4. TRANSPORT 

Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK [19].  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
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W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

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. 

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.  

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy 
geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (repery robocze) 
należy przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o materiały dostarczone przez 
Inżyniera. 

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych przez 
Inżyniera współrzędnych tych punktów nie powinny przekraczać 3 cm. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.3. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane geodezyjne 
przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu 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 m. 

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie mogą być większe niż 3 cm. 

Rzędne punktów osi trasy i obiektów inżynierskich należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich rur metalowych i bolców stalowych. 
Usunięcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi  znakami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 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 
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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. 
 Sprawdzenie rzędnych wysokościowych istniejącego terenu należy przeprowadzić w każdym 
przekroju podanym w dokumentacji projektowej poprzez pomiary niwelacyjne z dokładnością do 0,5 
cm w dowiązaniu do sprawdzonych wg pkt.5.1 reperów roboczych. 

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

filarów mostów i wiaduktów. 
 W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w  punkcie 5.3. 

5.6. Wykonanie pomiarów powykonawczych 

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę geodezyjną. Następnie 
należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej. 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej 
treści na mapę zasadniczą oraz mapę ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi 
należy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie ręczne) lub przy pomocy automatów 
kreślących (ploterów). 

Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

1) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz formę dokumentów należy 
uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

 wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 

 kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej oraz   
wykazy współrzędnych punktów granicznych, 

 kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

 kopie opisów topograficznych, 

 kopie szkiców polowych, 

 dyskietkę z mapą numeryczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych 
oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju 
[19]. 
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6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych  

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone według następujących zasad: 

 oś drogi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej co 200 m na prostych,  

 wszystkie robocze punkty wysokościowe. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów wysokościowych  
w terenie oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy drogowej. 

Jednostką obmiarową robót związanych z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej jest 1 szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

8.2. Odbiór robót pomiarowych 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem  osi trasy i punktów wysokościowych w terenie następuje 
na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych następuje po przedłożeniu 
skompletowanej dokumentacji technicznej zgodnie z pkt.5.6 n/n ST. 

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. 

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 i sprawdzenie przekrojów poprzecznych, 

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

 przeniesienie punktów poligonowych, 

 wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

 1. PN-N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 
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10.2. Inne dokumenty  

 1. Instrukcja Techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 2. Instrukcja Techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

 3. Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.  

 4. Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.  

 5. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 

 6. Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 

 7. Instrukcja Techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

 8. Wytyczne Techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.  

 9. Wytyczne Techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.    

  10.   Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163   

    z późniejszymi zmianami). 
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D.01.02.01a OCHRONA ISTNIEJĄCYH  DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI 
 

 
1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie" 

2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką drzewostanem w ramach ww. opracowania.  
 
Roboty związane z gospodarką drzewostanem: 

– ochrona istniejących drzew. 
 
2.1 Określenia podstawowe 
 
Ziemia urodzajna  - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Oprócz samego wykonania robót składających się na zakładanie zieleni na Wykonawcy spoczywać 
będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 

a) Prace towarzyszące: 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów,  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów zrealizowanych i ich dokumentacji 
powykonawczej,  
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi 
zmianami), 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 
o podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 
-  
b) Roboty tymczasowe: 

- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 
wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych, 
- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu 
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód 
powstałych wskutek tego transportu, 
- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane 
z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 
- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 
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- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 
- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie 
tych zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pkt. OST.4.4.) 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
- magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 
-  
c) Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie 
podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 

 
4 Niezbędne informacje o terenie budowy 
 
4.1 Organizacja robót budowlanych 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, itp., zapewniając  
w ten sposób bezpieczeństwo pieszych. 
Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla 
administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody  
i energii do poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji 
należy uzgodnić z Inwestorem).  
Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym  
z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń pomiarowych. 
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4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy 
na terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących 
z inwestycją). 
 
4.3 Ochrona zabytków 
 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. 
 
4.4 Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 
Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych 
oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone 
przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref 
korzeniowych.  
 
Wszystkie prace zabezpieczające drzewa powinny być wykonywane pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru Terenów Zieleni. 
W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych pni drzew (obdarcia, odbicia, opalenia kory, 
uszkodzenie zagrożonych gatunków mchów i porostów występujących na pniach) a także 
mechanicznych uszkodzeń korony i korzeni należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia, aby nie 
dopuścić do ujemnych skutków poniesionych w wyniku prac rozbiórkowych bądź wykonawczych.  
Wszystkie drzewa i krzewy, przeznaczone do adaptacji, rosnące w odległości do 5m od rejonu 
prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 
1 tonę powinny być zabezpieczone przed urazami części nadziemnej oraz zagęszczeniem 
i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych.  
Pnie drzew, na czas budowy, należy obłożyć deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura bądź drutu 
- w żadnym wypadku nie wolno wbijać w pień elementów mocujących (np. gwoździ 
czy wkrętów). Deski umieszczone wokół pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego 
przylegać, wysokość oszalowania 150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana 
w ziemię, oszalowanie należy przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy 
na pniu (w odległości 40-60cm od siebie). W miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia 
powstałą przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą. 
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Rys 1. Zabezpieczenie drzewa na czas budowy 

 
 

Uwaga! 
W przypadku drzew, na których korze występują chronione gatunki mchów i porostów zabezpieczenia 
wykonać uwzględniając minimalizację uszkodzeń tych gatunków. W razie potrzeby wykonać modyfikację 
zaproponowanych rozwiązań lub rozwiązania alternatywne. 
W obrębie koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, nie wolno parkować, 
składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł oraz płynnych chemikaliów. 
Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć do minimum. 
Korony drzew i krzewy osłonić za pomocą siatki ogrodzeniowej plastykowej lub metalowej 
do wysokości 4m. Zasięg korony można częściowo ograniczyć na czas budowy poprzez odgięcie 
cieńszych gałęzi ku górze i ciaśniejsze ustawienie siatki. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można 
również odgiąć ku górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia.  
Pod żadnym pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi!  
Powierzchnię wokół drzew należy pokryć 20cm warstwą żwiru, w strefie narażonej na większe 
obciążenia (ruch pojazdów mechanicznych) warstwę żwiru należy przykryć prefabrykowanymi 
płytami betonowymi. Tam gdzie jest to możliwe należy odgrodzić obszar terenu znajdujący się pod 
obrysem korony. 
Wszystkie prace w obrębie koron drzew muszą być wykonywane ręcznie. W zakresie rzutu koron 
drzew instalacje podziemne muszą być wykonywane metodą przecisku, przewiertu. 
Prace ziemne w obrębie koron drzew najlepiej wykonywać jesienią w okresie od października 
do listopada, należy unikać prowadzenia tego typu prac wiosną i latem. 
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych podczas zdejmowania płyt chodnikowych należy szczególnie 
uważać, aby nie uszkodzić korzeni znajdujących się wzdłuż szczelin między płytami – prace 
rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie. Stara piaszczysta lub żwirowa podsypka pod usuniętym 
chodnikiem powinna pozostać nienaruszona, ponieważ jest siedliskiem korzeni żywicielskich. Po 
zdjęciu płyt czy usunięciu warstwy betonu, cała powierzchnia powinna być niezwłocznie przykryta 
wilgotną jutą w celu zapobieżenia przed wyschnięciem korzeni. 
Przy wykonywaniu prac związanych z korytowaniem w sąsiedztwie drzew, ich korzenie 
nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być 
prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było ich 
wykopanie, ułożenie instalacji i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca 
jest zobowiązany wykonać tymczasowy lub stały ekran korzeniowy.  
Korzenie drzew nie powinny być również wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. Należy 
je ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia musi być równa 
i możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym narzędziem ogrodniczym. Nie 
wolno używać do tego celu łopat i narzędzi budowlanych.  
Konieczność usuwania kolidujących korzeni o średnicy >10 cm należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru Terenów Zieleni. Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - 
podtrzymujących statykę drzewa. 
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W przypadku bliskiego sąsiedztwa (do 3m) fundamentu, sieci uzbrojenia podziemnego 
lub nawierzchni strefę korzeniową drzewa należy zabezpieczyć trwałym ekranem korzeniowym. W 
tym celu stosuje się barierę wykonaną z folii zabezpieczającej o grubości 0,5 - 0,7mm. 

 

 
Rys 2. Zabezpieczanie korzeni drzew za pomocą trwałego ekranu z folii zabezpieczającej. 

 
W przypadku zabezpieczania korzeni drzew sąsiadujących z tymczasowym wykopem stosuje 
się tymczasowe ekrany z desek.  
 

 
Rys 3. Zabezpieczanie korzeni drzew sąsiadujących z tymczasowym wykopem za pomocą ekranu z 

desek 
 

Uwaga! 
Deski i folię w ekranach montować tak aby były nie widoczne na powierzchni. 
 
Jeżeli wykop budowlany został już wykonany, należy jak najszybciej ustawić ochronne ekrany z desek 
w odległości 30cm od ściany wykopu i wypełnić przestrzeń pomiędzy deskowaniem a ścianą wykopu. 
Przestrzeń pomiędzy ekranem a ścianą z przyciętymi korzeniami należy wypełnić gruboziarnistym 
podłożem do wysokości 40cm poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%, materia 
organiczna max 5%). Górną warstwę należy wypełnić ziemią urodzajną zmieszaną z 1/3 kompostu.  
Na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szerokości ok. 40-
50cm i głębokości równej planowanemu wykopowi. Wszystkie napotkane korzenie należy przyciąć na 
równi ze ścianą wykopu od strony drzewa. Na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek 
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zamocowane na słupach ustawionych od strony planowanego wykopu – tak, aby odległość pomiędzy 
ścianą z przyciętymi korzeniami a deskowaniem wynosiła ok. 30cm. W przypadku znacznej 
głębokości wykopu, rów można poszerzyć, jednak ekran zawsze powinien być ustawiony w odległości 
ok. 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami. 
Wszystkie prace związane z ustawianiem ekranu i przycinaniem korzeni należy prowadzić pod 
kontrolą Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
Drzewa starsze niż 20 lat, których bryły korzeniowe powinny zostać ograniczone ekranami, powinny 
być przygotowywane do tego zbiegu w miarę możliwości przynajmniej przez 1 okres wegetacyjny 
(optymalnie 2-3 okresy wegetacyjne). Minimalny promień bryły korzeniowej powinien być równy 
dwukrotnemu promieniowi pnia (mierzonego na wysokości pierśnicy).  Po określeniu promienia, 
podzielić obwód na 8 części i wykopać co drugą (dla drzew gdzie korzenie trzeba ograniczyć 
na całym obwodzie), lub wykopać potrzebny odcinek od strony wymagającej zabezpieczenia, 
pamiętając aby nie był od dłuższy niż max 50% obwodu (optymalnie do ok. 30%). Dla drzew o 
płaskim systemie korzeniowym – wykop o głębokości 1/3 średnicy  bryły (jodła, świerk), dla drzew o 
głębokim systemie korzeniowym - o głębokości 3/4, całej średnicy bryły, lub w zależni od potrzeb. 
Następnie w wykopie zamontować ekran korzeniowy. W następnych sezonach wegetacyjnych 
ponowić zabieg na kolejnym odcinku. W przypadku intensywnego ograniczenia bryły korzeniowej 
jednostronnie (ok. 50%) należy rozważyć palikowanie, zastosowanie odciągów lub innych rozwiązań 
poprawiających statykę drzewa. 
Osłona ochronna korzeni musi być utrzymywana w dostatecznej wilgotności, a w razie ekstremalnych 
warunków pogodowych (susza, silny mróz) - przykryta słomą (najlepsze są maty słomiane).  
Począwszy od miejsca, w którym średnica korzeni wynosi 2,5-5cm wszystkie nowe instalacje 
podziemne należy układać za pomocą przecisku / techniki tunelowej. Wszystkie korzenie w obrębie 
otwartego rowu o średnicy powyżej 2,5cm należy zachować, a instalację układać poniżej.  
Ściana tunelu powinna być odsunięta od pnia na odległość min. 50cm. Tunel należy prowadzić 
na głębokości 1-1,5m pod powierzchnia gruntu w zależności od wielkości drzewa. Przewody 
umieszczone w kanałach należy odizolować za pomocą warstwy piasku, najlepiej grubości ok.40cm. 
 W przypadku, gdy bryła korzeniowa drzewa musi zostać ograniczona w sposób trwały ze względu 
na konieczną zmianę ukształtowania terenu wokół drzewa (np. wykonanie rowów odwadniających) i 
niemożliwe jest zaniechanie tych działań, należy starać się zminimalizować ich negatywny wpływ na 
drzewo i wprowadzić stałe murki oporowe podtrzymujące bryłę korzeniową drzewa. Należy 
zastosować proponowane rozwiązanie trwałe lub alternatywne. Murki należy wykonywać w jak 
największej odległości od pnia drzewa. Przycinanie korzeni i przygotowywanie bryły korzeniowej jw. 

 

 
Rys 4. Schemat przykładowego rozwiązania murka oporowego. 
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W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy 
niezwłocznie zawiadomić o tym Konserwatora Przyrody. 
 
4.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
bazy. 
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.  
 
4.6 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 niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
4.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Wybór miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

 oświetlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszczeń pracowniczych, 
 doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania, 
 wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych istniejących 

drzew. 
 
4.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wjazd na teren budowy uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.  
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu. 
 
4.9 Ogrodzenie 
 
Teren prac obejmuje fragment ogólnego wygrodzonego placu budowy i prace te będą się odbywały 
zależnie od postępów pozostałych robót budowlanych. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon 
prowadzonych prac należy wydzielić taśmą i oznakować.  
 
4.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Istniejące i projektowane nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi 
niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt 
betonowych). Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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5 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
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 być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez 
niego upoważnioną. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 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 Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie 
się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego 
zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących – do 5 ton. 
 
6 Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. 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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót budowlanych. 
Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację. 
jednostki obmiaru – zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze: 

 zabezpieczenie – mb, szt. 
 prace ogrodnicze i materiały – m3, m2 i szt. 

 
8 Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych 
 
Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru 
wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. 
Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy 
sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z 
zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata 
za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych 
robót. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej.  
O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi 
w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST dały wyniki pozytywne. 
 
9 Dokumenty odniesienia 
 

 dokumentacja projektowa 
 przedmiar robót 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 2013, poz. 627) 
 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43, poz. 4330 ze zm.) 

 
Wszystkie użyte do realizacji wyroby muszą posiadać aprobaty i atesty techniczne potwierdzające 
możliwość zastosowania w danym typie obiektu przy określonych wymaganiach san.-epid. i p.poż. lub 
odwołanie do zgodności z Polską Normą.  
Aprobaty i atesty należy dołączyć do protokołu odbioru. 
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 D.01.02.04    ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi w ramach zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą rozbiórki elementów drogi głównej i 
zjazdów (roboty przygotowawcze) i obejmują: 

 rozbiórkę nawierzchni bitumicznych, 

 rozebranie podbudowy z kruszywa, brukowca, chudego betonu i podbudów bitumicznych 

 rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, trylinki – regulacja wysokościowa, 

 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej – regulacja wysokościowa 

 rozbiórkę chodników z płyt betonowych – regulacja wysokościowa, 

 rozbiórkę krawężników, 

 rozbiórkę ław betonowych,  

w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogi należy stosować:  

 spycharki, 

 ładowarki,  

 dźwig samochodowy 5 ton, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 frezarka drogowa. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiały z rozbiórki należy przewozić  dowolnym transportem samochodowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inżyniera. 

Nawierzchnię: bitumiczną i z płyt betonowych oraz podbudowę kruszywową i z kruszywa 
stabilizowanego cementem należy usuwać mechanicznie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Inżyniera. 

Do usunięcia nawierzchni bitumicznej można zastosować frezarkę drogową, umożliwiającą 
frezowanie warstw nawierzchni „na zimno” na określoną głębokość.  

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z płyt betonowych sześciokątnych, z płyt 
chodnikowych, krawężników i obrzeży betonowych oraz znaków drogowych, poręczy łańcuchowych, 
ogrodzeń z siatki i prefabrykatów betonowych, tablic reklamowych, barier ochronnych żelbetowych 
dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych. 

Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-02205 „Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1]. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych . 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w  PN-S-02205 [1]. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest:  

 dla warstw nawierzchni bitumicznej      - 1 m2, 

 dla krawężnika,          - 1 m, 

 dla ław pod krawężnik,          - 1 m3. 

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

Roboty objęte niniejszą SST obejmują: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór ostateczny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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 robót obejmuje:  

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 rozebranie lub zerwanie nawierzchni, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (nadających się do ponownego wbudowania) w 
miejsce wskazane przez Inwestora  w innym przypadku -  na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji); 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

b) dla rozbiórki krawężników: 

 odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ławy betonowej, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (nadających się do ponownego wbudowania) w  

       miejsce wskazane przez Inwestora,  w innym przypadku -  na wysypisko (wraz z kosztami  

      utylizacji); 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

 1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 2. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
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D.03.02.01    REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK  DLA URZĄDZEŃ   
PODZIEMNYCH 

1.     WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z regulacją pionową studni kanalizacyjnych, zaworów 
wodociągowych i gazowych w związku z kontraktem :  

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z regulacją pionową studni kanalizacyjnych urządzeń podziemnych. 
 
Rodzaj robót : 
-  regulacja studzienek kanalizacyjnych; 
-  regulacja wpustów drogowych; 
-  regulacja zaworów wodociągowych. 
-  regulacja zaworów gazowych.                         

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli  
         lub prawidłowej eksploatacji kanału . 
1.4.2.Studzienka rewizyjna ( kontrolna ) – urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych ,  
         ich konserwacji i przewietrzania .  
1.4.3.Wpust uliczny ( wpust ściekowy , studzienka ściekowa ) – urządzenie do przejęcia wód                          
         opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik  do kanalizacji  
         deszczowej lub ogólnospławnej . 
1.4.4.Właz studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  
         studzienek rewizyjnych , umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych . 
1.4.5.Kratka ściekowa – urządzenie przez które wody opadowe przedostają się od góry do  
         wpustu ulicznego . 
1.4.6.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek  
          rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umożliwiających dostęp do urządzeń  
          kanalizacyjnych . 
1.4.7.Pozostałe określenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi  
         polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
         pkt 1.4 . 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządzeń 
podziemnych to: 

 elementy deskowania, 
 beton i jego składniki, 
 elementy prefabrykowane, 
 żwir, piasek, zaprawa cementowa. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń   
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu :  
- piły tarczowej , 
- młota pneumatycznego , 
- zagęszczarki wibracyjnej , 
- sprzętu pomocniczego (szczotka , łopata , szablon itp.) 

4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

4.2.Transport  materiałów  
Nowe materiały do wykonania naprawy można dostarczać dowolnymi środkami 
transportu .  

5. Wykonanie robót  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

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

 5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych i zaworów 

 Istniejące studzienki urządzeń podziemnych i zawory należy wyregulować 
wysokościowo tak, aby ich rzędne były równe z rzędną nowo wbudowywanej warstwy 
ścieralnej lub nawierzchni chodników. Roboty te należy wykonywać pod nadzorem 
właścicieli tych urządzeń podziemnych. 

6. Kontrola jakości  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne ”  
pkt  6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

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

powszechnego stosowania  (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty          
techniczne , certyfikaty zgodności , ewentualnie badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.) , 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykatów . 
Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji . 

 6.3. Badania wykonywanych robót  

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie :  
- wygląd zewnętrzny wykonanej roboty w zakresie wyglądu , kształtu , wymiarów , 
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego , nawiązującego do otaczającej 

nawierzchni  i umożliwiający spływ wód powierzchniowych . 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2.   Jednostka obmiarowa  

         Jednostką obmiarową jest 1 obiekt ( szt )  wyregulowanej ew. naprawionej : 
- studzienki kanalizacyjnej, 
- włazów kanałowych, 
- kratek ściekowych i ulicznych, 
- zaworów  wodociągowych 
- zaworów gazowych.  

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

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 
- roboty rozbiórkowe , 
- naprawa urządzeń. 

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

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena  wykonania regulacji pionowej i ew. napraw : studzienek kanalizacyjnych, kratek 
ściekowych i ulicznych, włazów kanałowych i zaworów wodociągowych i gazowych 
obejmuje : 
  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wyznaczenie studzienek/włazów, zaworów przeznaczonych do regulacji, 
 podniesienie włazów, kratek, pokryw, zaworów i trwałe ich umocowanie, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu, 
 sporządzenie protokołu odbioru z udziałem administratora tych urządzeń, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki. 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane  
 Nie występują. 

11. Normy  
      1. BN-83/8836-02            Przewody podziemne. Roboty ziemne .Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze  
      2. PN-B-10735                 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
                                               przy odbiorze  
      3. PN-76/B-12037           Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja  
      4. PN-H-74051/01           Włazy kanałowe. Klasa A ( typu lekkiego )  
      5. PN-H-74051/00           Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania . 
      6. PN-B-14501                Zaprawy budowlane zwykłe  
      7. PN-H-83104                Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe . 
      8. PN-B-10729                Studzienki  kanalizacyjne . 
      Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych , „Transprojekt ”  Warszawa . 
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM                      

PODŁOŻA  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego w ramach zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża gruntowego i obejmują:  

 profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod konstrukcje nawierzchni drogi gminnej 
II-III. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

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

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

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

3.2. Sprzęt do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 

 drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 
zastosowania,  

 walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,  

 ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla innego 
sprzętu  

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT  
Nie występuje.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Profilowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, 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 walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w p.5.2.3. 

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od szerokości 
profilowanego podłoża, trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inżyniera. Ścięty 
grunt powinien być wykorzystany do budowy nasypów. 

5.2.2. Zagęszczanie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie lub 
użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla walców, 
zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [7] dla konstrukcji nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu KR3-KR5 nie może być mniejszy niż: 

 górna warstwa o grubości 20 cm      - 1,00, 

 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych  - 1,00. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [7] dla nawierzchni dróg o kategorii 
ruchu KR1-KR2 nie może być mniejszy niż: 

 górna warstwa o grubości 20 cm      - 1,00, 

 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych  - 0,97. 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika odkształcenia Io wg 
załącznika B do normy PN-S-02205 [8], równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do 
pierwotnego E1. 

Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż: 

 dla żwirów, pospółek i piasków: 

 2,2 przy wymaganej wartości Is≥ 1,0, 
 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0 
 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów) – 2,5; 

 dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych zwięzłych – 3,0. 

Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2  dla  podłoża gruntowego dla 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu KR3-KR5 wynoszą: 
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 powierzchnia robót ziemnych  - 120 MPa; 

 górna warstwa leżąca na głębokości 20 cm poniżej powierzchni robót ziemnych w podłożu 
wykopów - 80 MPa (grunty niespoiste); 60 MPa – grunty spoiste; w podłożu nasypów - 100 MPa 
(grunty niespoiste); 60 MPa (grunty spoiste); 

 warstwy do  głębokości  od powierzchni robót ziemnych 0,50 m - 60 MPa (grunty niespoiste); 45 
MPa (grunty spoiste). 

 
Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2  dla podłoża gruntowego  dla 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu KR1-KR2 wynoszą: 

 powierzchnia robót ziemnych  - 100 MPa; 

 górna warstwa leżąca na głębokości 20 cm poniżej powierzchni robót ziemnych w podłożu 
wykopów - 80 MPa (grunty niespoiste); 60 MPa – grunty spoiste; w podłożu nasypów - 60 MPa 
(grunty niespoiste); 60 MPa (grunty spoiste); 

 warstwy do  głębokości  od powierzchni robót ziemnych 0,50 m - 60 MPa (grunty niespoiste); 30 
MPa (grunty spoiste). 

5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót nastąpi przerwa w robotach, 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 przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.  

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na 
własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości w czasie wykonywania robót 
Badania i pomiary w czasie robót przy profilowaniu i zagęszczaniu podłoża podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań kontrolnych 

  Częstotliwość badań 
    

Lp. Wyszczególnienie  Minimalna  Maksymalna  
 badań  liczba badań  powierzchnia  
  na dziennej  przypadająca 
  działce  na jedno  
  roboczej  badanie  

(m2) 
1.  Równość poprzeczna Z częstotliwością gwarantującą 
 i podłużna spełnienie wymagań przy  
 Spadki poprzeczne  odbiorze, określonych w p.6.2. 
 Rzędne wysokościowe   
 Ukształtowanie osi   
 Szerokość   

2.  Zagęszczenie,     
 wilgotność gruntu     

 - badanie wskaźnika 2  600  
 zagęszczenia lub wskaźnika odkształcenia 

i nośności  podłoża 
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Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [7] przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 
600 m2.  

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie oznaczenia wskaźnika odkształcenia zgodnie z pkt. 5.2.2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2.. 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu  w podłożu należy dokonywać na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2  według pkt. 5.2.2. 

6.3. Badanie i pomiary wykonanego podłoża 
6.3.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie wyników badań 
wskaźnika zagęszczenia/wskaźnika odkształcenia i wtórnego modułu odkształcenia wykonane na 
podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia.  

Jeżeli wyniki badań zagęszczenia będą mniejsze od podanych w p.5.2.2, podłoże należy spulchnić i 
Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3.2. Cechy geometryczne  

6.3.2.1. Równość  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą co 20 metrów w 
kierunku podłużnym, zgodnie z BN-68/8931-03 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą o długości dostosowanej do szerokości profilowanego 
podłoża, co najmniej co 50 m.  

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

6.3.2.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości określonej w p.6.2.2.1 i poziomicy co 
najmniej co 100 m. 

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

6.3.2.3. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe podłoża należy sprawdzać na krawędziach co 25 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać  
-2 cm, +0 cm. 

95% zmierzonych rzędnych nie powinno przekraczać dopuszczalnych odchyleń, określonych j.w. 

6.3.2.4. Szerokość 

Szerokość podłoża należy sprawdzać co najmniej co 100 m.  

Szerokość podłoża w korycie nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -
5 cm.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6.2 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2  profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje :  

 prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

 profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem,  

 utrzymanie podłoża,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

 1. PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i  
   określenia.  

 2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  
    nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

 4. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów  
   drogowych i lotniskowych.  

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

 6. BN-70/8931-05  Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża   
   nawierzchni podatnych.  

 7. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 8. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty  

 9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, 1997 r. 
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D.04.03.01   OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni w ramach zadania:  

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą oczyszczenia i skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

 oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy 
wiążącej,  

 skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały do wykonania skropienia 

Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808, albo 
innym materiałem według norm lub aprobat technicznych. 

Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłożu. Do łączenia warstw 
asfaltowych zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, 
wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego.  

Zaleca się również stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. W wypadku stosowania emulsji 
asfaltowej do skropienie podłoża z warstwy niezwiązanej lub związanej hydraulicznie należy użyć 
emulsję wolnorozpadową, a do skropienia podłoża zawierającego cement - emulsję o pH 
większym niż 4. 

Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączenia warstw nawierzchni 
powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1 Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw nawierzchni  
 

Oznaczenie kodowe wyrobu. 

C60 B3 ZM1  
Do złączenia warstw 

asfaltowych 
wykonanych z 

asfaltów 
niemodyfikowanych 

C60 BP 3 ZM 1 

 Do złączenia 
wszystkich 

warstw 
asfaltowych 

 

C60B5 ZM1 
Do złączenia 
wszystkich 

rodzajów warstw 

Właściwość 2 Metoda badania  wymagania (klasa) 
Polarność PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia dodatnia 
Czas mieszania PN-EN 13075-2 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) 
Indeks rozpadu 3 PN-EN 13075-1 g/100g 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) 120 do 180 (5) 
Zdolność do penetracji  PN-EN 12849 min NPD (0) NPD (0) NPD (0) 
Stabilność podczas mieszania 
z cementem 

PN-EN 12848 g NPD (0) NPD (0) <0,2 (2) 

Zawartość lepiszcza (poprzez 
oznaczenie zawartości wody) 

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

Zawartość lepiszcza 
pozostałego po destylacji 

PN-EN 1431 % m/m NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Czas wypływu Ø 2 mm przy 
40oC 

PN-EN 12846 s 15-45 (3) 15-45 (3) 15-45 (3) 

Czas wypływu Ø 4 mm przy 
40oC 

PN-EN 12846 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Lepkość dynamiczna w 40oC PN-EN 14896 m Pas NPD (0) NPD (0) NPD (0) 
Pozostałość na sicie, sito  
0,5mm 

PN-EN 1429 % m/m <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3) 

Pozostałość na sicie, sito  
0,16mm 

PN-EN 1429 % m/m NPD (0) NPD (0) NPD (0) 

Pozostałość na sicie po 7 
dniach magazynowania, sito 
0,5mm 

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

Sedymentacja po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 12487 % m/m TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Adhezja 
PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzchni
TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Załącznik NA 2.2 % pokrycia 
powierzchni ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0) NPD (0) ≥3,5 
Asfalty odzyskane przez 
odparowanie 

PN-EN 13074 

Penetracja w 25oC asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 1426 0,1mm <100 (3) <100 (3) <100 (3) 

Temperatura mięknienia 
asfaltu odzyskanego 

PN-EN 1427 oC >39 (5) >43 (4) >39 (5) 

Nawrót sprężysty w 25oC 
asfaltu odzyskanego dla 
asfaltów modyfikowanych 

PN-EN 13998 % NPD (0) ≥ 50(4) NPD (0) 

1 Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji poddanych na budowie rozcieńczeniu przed wbudowaniem 
2 Właściwości nie wymienione w załączniku określone są jako NPD (0) 
3 badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol 
4 Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3.  Zużycie lepiszczy do skropienia 

Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. Orientacyjne 
zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2 Orientacyjne zużycie lepiszczy (wydatek pozostającego asfaltu) do skropienia warstw konstrukcyjnych  
   nawierzchni  

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

Podbudowa z betonu asfaltowego 
AC lub AC WMS 

Podbudowa/ nawierzchnia tłuczniowa 0,7 ÷ 1,0 
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  0,5 ÷ 0,7 
Podbudowa z mieszanki związanej cementem o kl. 
wytrz. C8/10 lub gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 

0,3 ÷ 0,5a) + 
0,7 ÷ 1,0b) 
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Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2 ÷ 0,5 
Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC lub AC WMS 

Podbudowa asfaltowa 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 ÷ 0,3c) 
a) zalecana emulsja o pH > 4 
b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiającej 

połączeni oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz 

porowatości mieszanki SMA,BBTM lub PA, jeżeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to 
należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją 

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy, stanu jej 
powierzchni oraz zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.4.  Przechowywanie lepiszczy 

 Przechowywanie emulsji powinno być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno 
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy. Warunki 
przechowywania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości. Emulsję   należy   
przechowywać   w   zbiornikach   stalowych   wyposażonych   w   urządzenia   grzewcze   i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych, stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna lub w zbiornikach leżących z systemem wymuszającym ciągłe 
mieszanie emulsji pod warunkiem że przechowywana emulsja nie straci swoich właściwości 
użytkowych.  
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez Producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać: 
 szczotki mechaniczne. 

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

 sprężarki, 

 zbiorniki z wodą, 

 szczotki ręczne, 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną w urządzenia 
kontrolno-pomiarowe pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

 temperatury rozkładanej emulsji, 

 ciśnienia emulsji w kolektorze, 

 obrotów pompy dozującej emulsję, 

 prędkości poruszania się skrapiarki, 
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 wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 

 ilości emulsji. 

Zbiornik skrapiarki na emulsję powinien być izolowany termicznie, tak aby możliwe było zachowanie 
stałej temperatury emulsji. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności 
pomiędzy wydatkiem emulsji a następującymi parametrami: 

 ciśnieniem emulsji, 

 obrotami pompy, 

 prędkością jazdy skrapiarki, 

 temperaturą emulsji. 

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

4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport emulsji 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.  

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na 
komory o pojemności max. 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ 
emulsji.  

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z oczyszczaniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Z warstw nawierzchni przed skropieniem (ułożona warstwa podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podbudowa bitumiczna i warstwa wiążąca), należy usunąć luźny 
materiał, brud, błoto i kurz przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod 
ciśnieniem. Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie 
lub za pomocą dostosowanego sprzętu. 

W miejscach trudnodostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
użyciu sprężonego powietrza.  

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy (nie dotyczy to podbudowy z kruszywa łamanego). 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inżyniera. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarki, a w miejscach 
trudnodostępnych ręcznie /za pomocą węża z dyszą rozpryskową/. 
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Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie technicznej. 

W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanej emulsji powinna być równa ilości założonej z 
tolerancją  10 %. 

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozłożono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien 
rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 

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

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego i  łamanego przed uszkodzeniem (decyzję o 
potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji) i dopuścić na niej 
tylko niezbędny ruch budowlany.  

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

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

6.3. Badania i kontrola w czasie robót 

6 3.1. Badania emulsji 

Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta. W przypadkach wątpliwych Inżynier zaleci 
wykonanie dodatkowych badań. 

6 3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

Raz na miesiąc dla każdej skrapiarki należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanej emulsji wg 
metody podanej w opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza 
i kruszywa”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2.    Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2.     Sposób odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który 
powinien być dokonany na podstawie wyników pomiarów i badań oraz oceny wizualnej. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

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”.  

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy przyjmować na 
podstawie obmiaru po ocenie jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów 
laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 przygotowanie robót, 
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez 

Wykonawcę, 
 mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego 

powietrza, 
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
 wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczeń, 
 zakup, dostarczenie emulsji i napełnienie ją skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,  
 skropienie warstw emulsją w ilości określonej w ST i uzgodnionej z Inżynierem, 
 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Dokumenty 

1. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008” 
2.  „WT-2 Wymagania Techniczne 2010, 2014” 
3. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009” 
4. Polskie Normy powołane w WT-2 
5.  Polskie Normy powołane w WT-3 
6. PN-EN 12272-1:2005 „Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa. 
7.  PN-EN 13808 :2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
8.  Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez GDDP 

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
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D.04.04.02   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
              MECHANICZNIE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie w ramach zadania:  

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:  

 warstwę grubości 20 cm,  0/31,5 mm  dla konstrukcji drogi gminnej. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2.2. Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  

Mieszanka kruszywa łamanego powinna być o uziarnieniu  0/31,5 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.2.1. Uziarnienie kruszywa  

Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw 
podbudowy zasadniczej muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku. 

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

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na poniższych rysunkach. 

 

 

2.2.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywo dla podbudowy zasadniczej powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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2.2.3. Warunek nieprzenikania cząstek 

Materiały stosowane do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek pomiędzy podbudową oraz podłożem zgodnie z zależnością: 

       D15  
                                                    ------- 5 

                                                    d85 

w której: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy, w  milimetrach, 

 d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża, w  milimetrach. 

2.3.3. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie 

Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

2.4. Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować:  

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 
Przy produkcji mieszanki należy zapewnić wagowe dozowanie kruszywa oraz objętościowe wody w 
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej, 

 równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału,  

 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport materiałów do wykonania podbudowy 

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób 
przeciwdziałający jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdów po 
wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i 
tworzeniu kolein.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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 5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

5.2.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ST D.04.01.01 i  D.04.05.01. 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych 
rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez 
mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.  

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu mieszanki 
(recepty laboratoryjnej) przez Inżyniera . 

Recepta laboratoryjna powinna zawierać:  

 ustalenie składu agregatu kruszywowego,  

 określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1,  

 wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki 
kruszywa,  

 ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym, ustalenie gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,  

 określenie wilgotności optymalnej mieszanki.  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i 
wilgotności należy prowadzić w mieszarce stacjonarnej gwarantującej otrzymanie jednorodnej 
mieszanki.  

Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.2.3. Rozkładanie kruszywa  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w  warstwie o grubości takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej, tj. 15 i 20 cm. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  

Każda układana warstwa podbudowy 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. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem 
zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  

5.2.4. Zagęszczenie  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców /poszerzenia/ podbudowa 
powinna być zagęszczona małymi walcami wibracyjnymi, zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami 
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [I
s
] podbudowy określonego 

zgodnie z normą BN-77/8931-12, nie mniejszego od 1,03 dla nawierzchni drogi głównej i  - od 1,00 
dla nawierzchni parkingu, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
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Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od 
optymalnej, materiał powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 10 % powyżej wilgotności optymalnej do 
20 % poniżej wilgotności optymalnej.  

5.2.5. Odcinek próbny  

Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny przed rozpoczęciem robót.  

Odcinek próbny winien być wykonany w celu: stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania jest właściwy, 

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

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

Długość i lokalizację odcinka próbnego ustali Inżynier.  

Właściwe roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.2.6. Utrzymanie podbudowy 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w p.2.1 n/n 
Specyfikacji w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.2. n/n ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót 
  Częstotliwość badań  
  Minimalna  Maksymalna  
  liczba badań  powierzchnia  

Lp.  Wyszczególnienie  na dziennej  podbudowy  
 badań działce  przypadająca  
  roboczej na jedno badanie  
   [ m2]  

 1.  Uziarnienie kruszywa    
 2.  Wilgotność kruszywa  2 600 
 3.  Zagęszczenie warstwy  1 próbka na 250 m2 

 
 4.  Badanie właściwości kruszywa 

wg tablicy 1, p.2.2.2  
dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie kruszywa 
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6.3.1. Badanie uziarnienia mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.2.2. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa  
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. Wilgotność mieszanki 
kruszywa należy badać według PN-B-06714-17. 

6.3.3. Badanie zagęszczenia podbudowy  
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Wynik modułu należy obliczyć w zakresie obciążeń jednostkowych 0,00-0,55 MPa, zakres 
obliczeniowy 0,25-0,35 MPa. W obliczeniach modułu należy zastosować mnożnik ¾, zgodnie z  
normą PN-S-02205. Stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie 
powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcji podbudowy. 
Wartość E2 i E1 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 3. 

Dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR2 należy przyjąć moduły odkształcenia jak dla wskaźnika nośności 
CBR≥80%, dla KR3-KR5 jak dla wskaźnika nośności CBR≥120%. 

Tablica 3.  
Podbudowa               z 
kruszywa               o 
wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem  

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm  MPa 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 

obciążenia 
 E1

Do drugiego 
obciążenia 

 E2 

80 
 

120 

1,0 
 

1,03 

1,25 
 

1,10 

1,40 
 

1,20 

80 
 

100 

140 
 

180 

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w p.2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy  

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w   tablicy 4.  

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy 
   
 Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość  

Lp.  badań i pomiarów  badań i pomiarów  

1.  Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2.  Równość podłużna Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3.  Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4.  Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe W przekrojach podanych 
6.  Ukształtowanie osi w planie w dokumentacji projektowej 
7. Grubość podbudowy Podczas budowy: 

W 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 1000 m2                                  
Przed odbiorem: 
W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8.  Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia  

 
Co najmniej w 2 przekrojach na każde 1000 m 
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6.4.1. Szerokość podbudowy 

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

6.4.2. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 2 cm . 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy.  

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

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi osi i krawędzi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
powinny mieścić się od +1 do - 2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

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

6.4.6. Grubość podbudowy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinne przekraczać : ± 10%.  

6.4.7. Nośność podbudowy  

Minimalny moduł odkształcenia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
mierzony płytą o średnicy 30 cm według zasad podanych w „Instrukcji Badań podłoża gruntowego 
budowli drogowych”  powinien być większy niż: 

a) dla nawierzchni obciążonej ruchem KR3÷KR5: 

 od pierwszego obciążenia - E1100 MPa, 

 od drugiego obciążenia  - E2180 MPa. 

b) dla nawierzchni obciążonej ruchem KR1÷KR2: 

 od pierwszego obciążenia - E180 MPa, 

 od drugiego obciążenia  - E2140 MPa. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 ”Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2  (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru częściowego zgodnie z warunkami 
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

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”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy określonej grubości obejmuje:  

 prace pomiarowe,  

 oznakowanie robót 

 sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,  

 opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, 

 przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną i dostarczenie na miejsce 
wbudowania,  

 rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z 
zachowaniem projektowanej niwelety, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

 utrzymywanie podbudowy w czasie robót. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

2. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

4. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

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

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2.  Inne dokumenty 

 9.     Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych - GDDP 1998 r. 
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.   
 WARSTWA ŚCIERALNA  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą zasad związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy ścieralnej wykonanej z betonu asfaltowego. 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować wymagania według WT-2 2014 część 1 
Mieszanki mineralno-asfaltowe i w zakresie wykonania, kontroli i warunków odbioru WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2008. 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmują: 

 wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki typu AC11S 50/70 (KR1) – droga gminna, 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
1.4.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3.   Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
1.4.4.  Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5.  Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

1.4.6.   Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 

1.4.7.  Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.8.  Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

1.4.9.  Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.10. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i określeniami 
podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. Należy 
dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany pochodzenia materiału 
należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Kruszywa 
Dla dróg kategorii ruchu KR1-KR3 dla warstwy ścieralnej należy stosować kruszywo według WT-1 
Kruszywo 2014. 
W tablicach 1, 2, 3 i 4 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego 
do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  
 
Tablica 1  Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 
KR1÷KR2 KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 kategoria nie niższa niż: kat. GC 85/20 kat. GC 90/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: 
kat. G 25/15  

G 20/15 

G 20/17.5 

kat. G 25/15  
G 20/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. ƒ2 kat. ƒ2 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; kategoria nie 
wyższa niż: 

kat. FI25  
lub kat. SI25  

kat. FI20  
lub kat. SI20  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

kat. C Deklarowana kat. C 95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, badana na 
kruszywie 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

kat. LA30 kat. LA30 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do 
mieszanek min- asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 

kat. PSV44 
kat. PSVDeklarowane 

nie mniej niż 48)  
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż: 10 7 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: kat. SBLA 
Skład chemiczny- uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa 
niż: 

kat. mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 19.3; 
kategoria nie wyższa niż: 

kat. V 3,5 
a) D/d<4 
 
Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 
KR1÷KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. GF85 lub GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: kat. GTCNR 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. F3 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: kat. MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

kat. EcsDeklarowana  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa 
niż: 

kat. mLPC0,1 
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Tablica 3 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. GF85 lub GA85  
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: kat. GTCNR kat. GTC20 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. f16 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: kat. MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

kat. EcsDeklarowana  kat. Ecs 30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
Tablica 4 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR3 
Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: kat. MBF10 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  1% (m/m) 
Gęstość ziaren według EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-
4, wymagana kategoria: 

kat. V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: kat. ∆R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: kat. WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-21 kategoria 
nie niższa niż: 

kat. CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

kat. K a 20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: kat. BN Deklarowana 
 
2.2.2. Asfalt 
Wymagania jak w ST D-04.07.01, pkt. 2.2. 
 
2.2.3. Środek adhezyjny 
Wymagania jak w ST D-04.07.01, pkt. 2.4. 
 
2.2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń 
Wymagania jak w ST D-04.07.01 
 
2.2.6.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe zgodnie z ST D-04.03.01. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
2.2.5. Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2.  
Do uszczelnienia połączeń działek roboczych złączy podłużnych i poprzecznych, połączeń z urządzeniami 
ulicznymi (wpusty, kratki ściekowe itp.) należy stosować taśmę bitumiczną posiadającą Aprobatę 
Techniczną IBDiM. 
 



D-05.03.05A             Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 
74 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.  
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych niniejszą ST należy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek 
sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań jakościowych Robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4. 
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy z zastrzeżeniem, że 
transport nie spowoduje zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem (lecz nie krótszym niż 30 dni) 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.  
Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno – asfaltowej 
powinny być zgodne z „WT-2 2014”. 
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST. 
Receptę MMA należy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy każdej zmianie 
dostawcy lub złoża materiału jak również po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych zmiany cech 
produkowanej mieszanki. Inżynier może również zażądać ponownego zaprojektowania składu mieszanki w 
wypadku wątpliwości, co do prawidłowości sposobu jej ustalenia.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz minimalną zawartość asfaltu podano w tablicy 5. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego, co najmniej 50/50.  
 
Tablica 5 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość asfaltu  

Właściwość Przesiew, [% (m/m)] 
 AC 11S KR3 AC 5S KR1 AC 8S KR1- KR2 AC 11S KR1-KR2 

Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do od do 
16 100 - - - - - 100 - 

11,2 90 100 - - 100 - 90 100 
8 60 90 100 - 90 100 70 90 

5,6 - - 90 100 70 90 - - 
2 35 50 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 20 8 22 8 22 8 20 
0,063 5,0 11,0 6 14 6 14 5,0 12,0

Zawartość asfaltu* w mieszance mineralno- 
asfaltowej, %, m/m 

Bmin 5,8 Bmin 6,2 Bmin 6,0 Bmin 5,8 

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej, przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (a), to do wyznaczenia 
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

α = 2,650/a 
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Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 

 
gdzie:  

P1+P2+…Pn= procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składniki mieszanki mineralnej) 
1+2+…n= gęstość poszczególnych frakcji kruszywa (składniki mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego 
Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. 
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne 
(tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej 
(recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 
 W badaniu typu należy określić w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentową ilość 
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki 
mineralnej) i podać w sprawozdaniu typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej należy 
podawać zawartość lepiszcza jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze 
dodane). 
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu: 

- 50/70    140oC ±5oC; 
- PMB 45/80-55; PMB 45/80-65 145oC ±5oC 
- 50/70 wielorodzajowy   140oC ±5oC. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla.  
Zaprojektowana mieszanka AC powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1÷4 oraz tablica 7 lp. 
1÷3, natomiast wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinny spełniać wymagania podane 
w tablicy 6 lp. 5÷6 oraz tablicy 7 lp. 4÷5 w zależności od kategorii ruchu. 
 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanki AC 5S; AC8S, AC11S dla dróg o kategorii ruchu KR1÷KR2 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Metoda i warunki badania 
AC 5S; AC 8S; AC 11S

1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

Vmin1,0; Vmax3,0 PN-EN 12697-8, p. 4 

2. Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem; warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie 2x50 
uderzeń 

VFBmin75 ; VFBmax93 

PN-EN 12697-8, p. 5 

3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej; 
warunki zagęszczenia wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie, 
2x50 uderzeń 

VMAmin14 PN-EN 12697-8, p. 5 

4. Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania wg PN-
EN 13108-20 – C1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń,  

ITSR90 PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40oC z jednym cyklem zamrażania 

a), badanie w 25oC 
5. Wskaźnik zagęszczenia, % ≥ 97 (AC 5S; AC 8S); 

≥98(AC11S)  
pkt. 6.4.11 niniejszej ST 

6. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v Vmin1,0; Vmax4,0 pkt. 6.4.11 niniejszej ST 
a)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 2010 

 
Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki AC11S dla dróg o kategorii ruchu KR3 

Lp. Właściwości 
Wymagania 

Metoda i warunki badania 
AC 11S 

1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie, 2x75 
uderzeń 

Vmin2,0; Vmax4,0 PN-EN 12697-8, p. 4 

2. Odporność na deformacje trwałea); warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, wałowanie, P98-P100 

WTSAIR0,50 

PRD AIR Deklarowene 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, 
PN-NE 13108-20, D.1.6; 60oC; 10 000 

cykli 
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3. Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 – C1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń,  

ITSR90 PN-EN 12697-12, przechowywanie w 
40oC z jednym cyklem zamrażania b), 

badanie w 25oC 
4. Wskaźnik zagęszczenia, % ≥98 pkt. 6.4.11 niniejszej ST 
5. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v Vmin2,0; Vmax5,0 pkt. 6.4.11 niniejszej ST 
a) Grubość płyty AC 11S 40mm 
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 2010 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno – asfaltowych 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-05.03.05B. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-05.03.05B. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-05.03.05B. 
 
5.6. Próba technologiczna  
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-05.03.05B. 
 
5.7. Odcinek próbny  
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-05.03.05B. 
 
5.8. Wbudowanie i zagęszczenie warstw z betonu asfaltowego 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-05.03.05B. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

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

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium zaakceptowanym przez Inżyniera i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania powyższych składników winny być powtarzane w 
trakcie robót zgodnie z wymogami norm: PN-EN 13043, PN-EN 13108-20, PN-EN 13108-21, PN-EN 12591, PN-EN 
14023 w ramach kontroli ZKP, zgodnie z wymaganiami technicznymi „ WT-1 Kruszywa 2014 ” i „ WT-2 2014  
część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ” i punktem 6.3.1 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
poniższej tablicy. 
Tablica 8 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej i 
wykonanej warstwy 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań prowadzonych przez laboratorium 
Wykonawcy 

1 Składa mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 1 próbka przy produkcji do 500Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500Mg 

2 Właściwości asfaltu (penetracja oraz temperatura mięknienia 
met. Pierścień i Kula) 

Dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 50Mg 
4 Właściwości kruszyw (uziarnienie, zapylenie, zawartość ziaren 

niekształtnych) 
1 na 100Mg i przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej Dozór ciągły 
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
7 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 

w wytwórni 
Jeden raz dziennie 
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Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań prowadzonych przez laboratorium 
Wykonawcy 

8 Wiercenie próbek dla kontroli zagęszczenia grubości i 
zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie 

2 próbki z każdej jezdni o długości do 1000m 

9 Właściwości lepiszcza odzyskanego - 

 
6.3.2.  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.3.3.  Badanie właściwości asfaltu 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.3.4.  Badanie właściwości kruszywa 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.3.5.  Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.3.6.  Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.3.7.  Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.3.8.  Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszcoznych metodą Masrhalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  
 
6.3.9. Właściwości lepiszcza odzyskanego 
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej 
nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych dla asfaltu 50/70 - 63oC; oraz polimeroasfaltu PMB 45/80-55- 
73oC; PMB 45/80-65- 80oC. 
W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego 
powinien wynieść, co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy 
czym należy wtedy podać wartość wydłużenia. 
Badanie dotyczy badań sprowadzających prowadzonych przez laboratorium Zamawiającego. Zgodnie z WT-2 2008- 
częstotliwość 1raz na 6000m2. 
6.4. Badani dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.3. Równość warstwy 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Nierówności podłużne warstwy ścieralnej mierzona planografem wg BN-68/8931-04, nie powinna być większa od 
podanych w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Dopuszczalne nierówności 

Lp. Drogi i place Warstwa wiążąca 
1 Drogi klasy Z 6 
2 Drogi klasy L i D   9 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg 
klasy Z i L nie powinna być większ niż 8mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w 
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 5 m a liczba pomiarów 
nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, 
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich 
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pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią w danym profilu.  
Wartości odchyleń, wyrażone w mm zgodnie z tablicą 10. 
Tablica 10. 
Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 90% 95%  100% 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia i 

wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic  
ścieralna ≤6 - ≤9 

Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich 
zakończeniu. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni 
dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 11. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Tabela 11 Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upływem 
okresu gwarancyjnego. 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości odchyleń równości 
poprzecznej [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤9 
 Należy stosować wymagania zawarte w WT-2. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość wykonanej warstwy lub warstw mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 12. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 
warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 12 Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy, [%] 

Warunki oceny 
Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw 

Sa ) +W+P Sa ) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości   

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6 000 m2 lub 
- droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż  
     1 000 m2 lub 
   - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

2. – mały odcinek budowy lub 
   - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 

 
≤10 

 
 
 

≤15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤10 ≤25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa wiążąca jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 
odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości 
warstw etapu 1÷15% 

 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wymagania jak w ST D-05.03.05B 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 
wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej oraz z wymaganiami podanymi w p. 5. 
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6.4.12. Badania kontrolne 
Zgodnie z ST D-04.07.01, pkt. 6.3.3. 
 
6.4.13. Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie oraz zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego do celów odbiorowych zgodnie z WT-2 2008. 
Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji, a następnie na podstawie analizy sitowej 
uzyskanego kruszywa z 1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch pozostałych części próbki. 
W takim wypadku średnie wartości składu oblicza się z dwóch najmniej różniących się wyników. Dopuszczalne 
odchyłki podaje tablica 13. Ocenianymi parametrami są: 
 - zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm, 
 - zawartość ziaren większych od 2 mm. 
Tablica 13 Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie 

Oceniany parametr 
Granice dopuszczalnych odchyłek [% bezwzględne] 

Mieszanki mineralno-asfaltowe wałowane Podział wg klas drogi 
S GP, G Z 

Zawartość ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4,0 
Zawartość ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0 

Zawartość lepiszcza w każdej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w próbce 
pobranej wyjątkowo z zagęszczonej warstwy nie może odbiegać od wymaganej wartości o więcej niż tolerancje 
podane w tablicy 14. Te same wartości tolerancji dotyczą obliczonej średniej arytmetycznej zawartości asfaltu z 
danego odcinka budowy. 
Zawartość lepiszcza należy oznaczać według PN-EN 12697-1. 
Tablica 14 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań 
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 
AC do warstw ścieralnej ± 0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

 
6.4.14. Badania kontrolne dodatkowe 
Zgodnie z ST D-04.07.01, pkt. 6.3.5. 
 
6.4.15. Badania arbitrażowe 
Zgodnie z ST D-04.07.01, pkt. 6.3.6 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Kontrakt ryczałtowy- podane poniżej jednostki obmiarowe są tylko w celu odbioru robót i nie służą do rozliczeń 
finansowych.  
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy ścieralnej grubości 4 cm zgodnie z p. 1.3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST- dały wyniki pozytywne. 
Zamawiający może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych: grubości warstwy; ilości zużytego materiału, 
składu mieszanki mineralnej; zawartości lepiszcza; wskaźnika zagęszczenia, równości; właściwości 
przeciwpoślizgowych dokonać potrąceń według zasad określonych z WT-2 2008 punkt. 9.2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Warszawa 2014 
2. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych, IBDiM Warszawa 2008, str. 64-101 
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3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania 
techniczne, część 1, Warszawa 2014 
4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
5. Polskie Normy powołane w WT-1 
6. Polskie Normy powołane w WT-2 
7. Polskie Normy powołane w WT-3 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
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9. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
10. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny 
rozkład lepiszcza i kruszywa 
11. ST D-04.07.01 
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D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.  
 WARSTWA WIĄŻĄCA  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST), dotyczą zasad związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej wykonanej z betonu asfaltowego. 
Do warstw wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować wymagania według WT-2 2014 część 1 
Mieszanki mineralno-asfaltowe i w zakresie wykonania, kontroli i warunków odbioru WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008. 
Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmują: 

 wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z mieszanki typu AC11W 50/70 (KR1) – droga gminna 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 
1.4.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 

1.4.3.  Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
1.4.4.  Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 

materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5.  Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

1.4.6.  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 

1.4.7.  Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy 
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.8.  Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i 
uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.9.  Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.10. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami 
i określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. Należy 
dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany pochodzenia materiału 
należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.  Kruszywa 
Dla dróg kategorii ruchu KR1-KR7 należy stosować kruszywo wg WT-1 Kruszywo 2014. 
Wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego podano w tablicy 1, 2, 3 i 4. 
 
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa Wymagania w zależności od kategorii ruchu 
 KR1 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 kategoria nie niższa niż: 
kat. GC 

85/20 
kat. GC 

85/20 
kat. GC 

90/20 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: 
kat. G 25/15 

      G 20/15 

     G 20/17,5 

kat. G 25/15 

      G 20/15 

     G 20/17,5 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. ƒ2 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; kategoria nie 
wyższa niż: 

kat. FI35 
lub kat. SI35 

kat. FI25 
lub kat. SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

kat. 
CDeklarowana 

kat. C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14,rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: LA40 LA30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: kat.  SBLA 

Skład chemiczny- uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa 
niż: kat.  mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 19.3; 
kategoria nie wyższa niż: kat.  V 3,5 

 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat.  GF85 i GA85 kat.  GF85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: kat. GTCNR kat. GTC20 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat.  F3 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: kat.  MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

kat.Ecs Deklarowana  

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
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Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

kat.  mLPC0,1 

 
Tablica 3 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 
KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat.  GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: kat. GTCNR kat. GTC20 
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat.  f16 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: kat.  MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

kat.Ecs 

Deklarowana  
kat.Ecs 30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

kat.  mLPC0,1 

 
Tablica 4 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1-KR7 
Uziarnienie według PN-EN 933-10: Zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1% (m/m) 
Gęstość ziaren według EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-
4, wymagana kategoria: 

kat.  V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: kat.  ∆R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: kat.  WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-21 kategoria 
nie niższa niż: 

kat.  CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

kat.  K a Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: kat.  BN Deklarowana 
 
2.2.2. Asfalt 
Wymagania jak w ST D-04.07.01 
 
2.2.3. Środek adhezyjny 
Wymagania jak w ST D-04.07.01 
 
2.2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń 
Wymagania jak w ST D-04.07.01 
 
2.2.6.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe zgodnie z ST D-
04.03.01. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3.  
Wymagania zgodnie z ST D-04.07.01. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4. 
Wymagania zgodnie z ST D-04.07.01. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 2014 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt skład u mieszanki oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera.  
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi w 

niniejszej ST. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego dla projektowanych dróg oraz minimalną zawartość asfaltu podano w tablicy 7. 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego, co najmniej 50/50. Dla dróg o kategorii ruchu KR3-KR7 
nie należy projektować mieszanki mineralno-asfaltowej bez udziału kruszywa drobnego łamanego (przy 
czym, kryterium czy kruszywo drobne jest łamane czy nie jest wskaźnik przepływu kruszyw ECS 
zgodnie z normą PN-EN 933-6). 
Tablica 7  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość 

asfaltu  

 
* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej, przy założonej gęstości 
mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (a), to do 
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 

α = 2,650/a 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
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gdzie:  

P1+P2+…Pn= procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składniki mieszanki mineralnej) 
1+2+…n= gęstość poszczególnych frakcji kruszywa (składniki mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 
podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd 
badania. 
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne 
(tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej 
(recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 
 W badaniu typu należy określić w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentową 
ilość lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanego przez pory kruszywa mieszanki 
mineralnej) i podać w sprawozdaniu typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej należy 
podawać zawartość lepiszcza jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze 
dodane). 
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu: 

- 35/50; 50/70 140oC ±5oC; 
- PMB 25/55-60 145oC ±5oC. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla.  
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC powinna spełniać wymagania podane w tablicy 8 lp. 
1÷4 (dla KR1); tablicy 9 lp. 1÷3 (dla KR4); tablicy 10 lp. 1÷3 (dla KR5-KR7) niniejszej Specyfikacji. 
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 8 lp. 
5÷6 (dla KR1); tablicy 9 lp. 4÷5 (dla KR4), tablicy 10 lp. 4÷5 (dla KR5-KR7) niniejszej Specyfikacji.  
 
Tablica 8.  Wymagania wobec mieszanki i wykonanej z niej warstwy wiążącej AC dla KR1-KR2 

Lp. Właściwość 
Wymagania 

Metoda i warunki badania AC 
11W 

AC 
16W 

1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 C.1.2. ubijanie, 2x50 
uderzeń 

V min3,0 
V max6,0 

PN-EN 12697-8, p. 4 

2. 
Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem wg PN-EN 
13108-20 C1.2 ubijanie 2x50 

VFB
min65 
VFB
max80 

VFB
min60 
VFB
max80 

PN-EN 12697-8, p. 5 

3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej wg 
PN-EN 13108-20 C1.2 ubijanie 2x50 

VMAmin14 PN-EN 12697-8, p. 5 

4 
Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 C.1.1. ubijanie, 2x35 uderzeń 

ITSR 80 
PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie w 
40oC z jednym cyklem zamrażania a), 
badanie w 25oC 

5 Wskaźnik zagęszczenia, % ≥ 98 Pkt 6.4.11  niniejszej ST 
6. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v 3,0 ÷ 6,0 Pkt 6.4.11  niniejszej ST 
a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 
 
Tablica 9.  Wymagania wobec mieszanki i wykonanej z niej warstwy wiążącej AC dla KR3-KR4 

Lp. Właściwość 
Wymagania 

Metoda i warunki badania 
AC 16 W AC 22 W 

1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 C.1.3. ubijanie, 
2x75 uderzeń 

V min4,0 
V max7,0 

 
PN-EN 12697-8, p. 4 

2. Odporność na deformacje trwałea); warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 C.1.20. 
wałowanie, P98-P100 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklarowane 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 

60oC, 10 000 cykli 
3. 

Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 C.1.1. ubijanie, 2x35 uderzeń 

ITSR 80 
 

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40oC z jednym 
cyklem zamrażania b), badanie w 
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25oC 
4. Wskaźnik zagęszczenia, % ≥ 98 ≥ 98 Pkt 6.4.11 niniejszej ST 
5. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v 4,0 ÷ 7,0 4,0 ÷ 7,0 Pkt 6.4.11  niniejszej ST 
a) Grubość płyty: AC 16 60mm; AC 22 60mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 
 
Tablica 10. Wymagania wobec mieszanki i wykonanej z niej warstwy wiążącej AC dla KR5-KR7 

Lp. Właściwość 
Wymagania 

Metoda i warunki badania 
AC 16 W; AC 22W 

1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; 
warunki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 C.1.3. 
ubijanie, 2x75 uderzeń 

V min4,0 
V max7,0 

PN-EN 12697-8, p. 4 

2. Odporność na deformacje trwałe a); warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 C.1.20. 
wałowanie, P98-P100 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

PN-EN 12697-22, metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60oC, 10 000 cykli 

3. 
Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 C.1.1. ubijanie, 2x35 uderzeń 

ITSR 80 
PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie 
w 40oC z jednym cyklem zamrażania b), 
badanie w 25oC 

4. Wskaźnik zagęszczenia, % ≥ 98 Pkt 6.4.11  niniejszej ST 
5. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v 4,0 ÷ 7,0 Pkt 6.4.11 niniejszej ST 
a) Grubość płyty: AC 16 60mm; AC 22 60mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 2014 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
i w zakresie wykonania, kontroli i warunków odbioru WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008  
i ST D-04.07.01. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu 
należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.                 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu 
drogowego 35/50. 
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.  
Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Polimeroasfalt PMB 25/55-60 

155 195oC  

140 180oC 

140 180oC; 

 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 dopuszczalnych różnic ich składu: 
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- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 

- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 

- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 i ST D-04.07.01. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby 
była nie niższa niż +5oC. Nie dopuszcza się układania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru(V≥16m/s).  
 
5.6. 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. 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe i ST D-04.07.01. 
 
5.7. Odcinek próbny  
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 i ST D-04.07.01. 
 
5.8. Wbudowanie i zagęszczenie warstw z betonu asfaltowego 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2 2014 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe   
i w zakresie wykonania, kontroli i warunków odbioru WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 i ST D-
04.07.01. 
 
5.9. Wykonanie złączy 
Złącza poprzeczne wynikające z końca dziennej działki należy wykonać przez równe obcięcie a 
następnie posmarowanie lepiszczem w ilości, co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy na 1m bieżący 
krawędzi i zabezpieczenie listwą przed możliwym uszkodzeniem. Złącza podłużne winny być 
wykonane przez ogrzanie promiennikiem podczerwieni a jeżeli Inżynier dopuści przez obcięcie 
krawędzi i posmarowanie lepiszczem.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać wg WT-2 2014 część 1 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe i w zakresie wykonania, kontroli i warunków odbioru WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2008, oraz według norm serii PN-EN 12697. 
 
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.), 

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera, 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać pełne badania lepiszcza, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. Należy stosować wymagania zawarte w WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 
2014 część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 

Tablica 11 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno- asfaltowej 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 
1 Składa mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500Mg 

2 Właściwości asfaltu Dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100Mg 
4 Właściwości kruszyw (uziarnienie, zapylenie, 

zawartość ziaren niekształtnych) 
1 na 200Mg i przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
7 Właściwości próbki mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
Jeden raz dziennie 

8 Właściwości lepiszcza odzyskanego  

 
6.3.2.  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Dopuszczalne odchyłki zawartości lepiszcza rozpuszczalnego oraz uziarnienie mieszanki zgodnie z 
Wymaganiami WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z 
uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego 
odcinka budowy (tab. 12).  

Tablica 12 Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od5do8a) od 9 do 19 a) ≥20 
Mieszanki gruboziarniste ± 0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ± 0,30 
Mieszanki drobnoziarniste ± 0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ± 0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, 
którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej 
odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy.  
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 
- zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
- zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
- zawartość ziaren grubych, 
to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych 
odchyłek podanych w tablicach 13÷17. 
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wiążącej zawartość kruszywa o wymiarze 
poniżej 0,063mm nie może być niższa niż 2%. 

Tablica 13 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o 
wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]   

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 
1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

Mieszanki gruboziarniste ±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 
Mieszanki drobnoziarniste ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 
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Tablica 14 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa o 
wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 
1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

AC gruboziarniste ±5 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 
Mieszanki drobnoziarniste ±4 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

 
Tablica 15 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa 
drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 
1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

AC W ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 
 
Tablica 16 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa 
grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 
1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

AC W ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 
 
Tablica 17 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości ziaren 
grubych, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 
1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 

Mieszanki gruboziarniste -9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 ± 5,0 
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 ± 4,0 

 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie. 
 
6.3.3.  Badanie właściwości asfaltu 
Badania asfaltu należy przeprowadzać z częstotliwością podaną w tablicy 11. Po uzyskaniu akceptacji 
Inżyniera dopuszcza się wykonanie badań z częstotliwością zgodną z ZKP. 
 
6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 
Badania właściwości kruszyw należy przeprowadzać z częstotliwością podaną w tablicy 11. Po 
uzyskaniu akceptacji Inżyniera dopuszcza się wykonanie badań z częstotliwością zgodną z ZKP. 
 
6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ±2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i 
ST. 
 
6.3.7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i wymaganiami WT-2 2010 część 1 
Mieszanki mineralno-asfaltowe.  
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6.3.9. Właściwości lepiszcza odzyskanego 
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki 
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych dla asfaltu 50/70 - 63oC; 
35/50- 66oC oraz polimeroasfaltu PMB 25/55-60- 78 oC. 
W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza 
wyekstrahowanego powinien wynieść, co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania 
tego lepiszcza w badaniu, przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia. 
Badanie dotyczy badań sprowadzających prowadzonych przez laboratorium Zamawiającego. Zgodnie z 
WT-2 2008- częstotliwość 1raz na 6000m2. 
 
6.4. Badani dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego należy wykonać 
zgodnie z tab 18. 
 
Tabela 18 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1km 
2 Równość podłużna Dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu pomiar planografem; dla innych 

elementów pomiar łatą i klinem 
3 Równość poprzeczna Nie rzadziej, niż co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy Nie rzadziej, niż co 20m 
5 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowanie osi, co 

20m na prostych i co 10m na krzywiznach 
6 Ukształtowanie osi w planie Co 100m 
7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza  
8 Krawędź, obramowanie warstwy Cała długość  
9 Wygląd warstwy Ocena ciągła 
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa jezdni o długości do 1000m 
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw 
12 Grubość warstwy jw 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Sprawdzenie szerokości warstwy polega na zmierzeniu w poziomie taśmą mierniczą odległości 
przeciwległych bocznych krawędzi. Szerokość warstwy wiążącej powinna być zgodna z szerokością 
projektowaną i nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm..  
 
6.4.3.  Równość warstwy 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Nierówności podłużne warstwy wiążącej mierzona planografem wg BN-68/8931-04, nie powinna być 
większa od podanych w tablicy 19. 
 
Tablica 19. Dopuszczalne nierówności 

Lp. Drogi i place Warstwa wiążąca 
1 Drogi klasy A, S i GP 6 
2 Drogi klasy G i Z 9 
3 Drogi klasy L i D   12 

 
Wymagana równość podłużna mierzona przy pomocy łaty i klina określona jest w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty 
i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym pasie ruchu, nie 
rzadziej niż co 5m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna 
jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 
stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. 
Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym 
profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm zgodnie z tablicą 20. 
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Tablica 20. 
Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 90% 95%  100% 

S, GP 
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i wyłączenia 
wiążąca ≤6 - ≤8 

Jezdnie łącznic, utwardzone pobocza wiążąca - ≤9 ≤10 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, postojowe, jezdnie 
łącznic  

wiążąca 
≤9 - ≤12 

Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po 
ich zakończeniu. 
 
6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne mierzone  łatą 4-metrową powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Sprawdzenie rzędnych wysokościowych polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników 
pomiaru z dokumentacją projektową. Rzędne wysokościowe, mierzone co 20m na prostych i co 10m na 
osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją 
±1cm. 
 
6.4.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Ukształtowanie osi w planie, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2. Grubość wykonanej warstwy lub warstw mogą odbiegać 
od projektu o wartości podane w tablicy 21. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią 
arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku 
budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 21 Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy, [%] 

Warunki oceny 
Warstwa asfaltowa lub pakiet 

warstw 
Sa ) +W +P Sa ) +W 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości  
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6 000 m2 lub 
- droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż  
     1 000 m2 lub 
2. – mały odcinek budowy  

 
- 
- 

 
≤10 
≤15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤10 ≤15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa wiążąca jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 
odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości 
warstw etapu 1÷15% 

 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2. 

6.4.9.  Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwy bez oporników, powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.10.  Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się, spękanych, plam i wykruszeń. 

6.4.11.  Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Należy stosować wymagania zawarte w WT-2. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny 
być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjnej oraz z wymaganiami podanymi  
w p. 5. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonać według PN-EN 12697-6.  
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6.4.12. Badania kontrolne 
Zgodnie z ST D-04.07.01 
 
6.4.13. Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie oraz zawartości 
lepiszcza rozpuszczalnego do celów odbiorowych zgodnie z WT-2 2008. 
Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji, a następnie na podstawie analizy 
sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 próbki. W wypadku wątpliwym dokonuje się badania z dwóch 
pozostałych części próbki. W takim wypadku średnie wartości składu oblicza się z dwóch najmniej 
różniących się wyników. Dopuszczalne odchyłki podaje tablica 22. Ocenianymi parametrami są: 
 - zawartość ziaren mniejszych od 0,063 mm, 
 - zawartość ziaren większych od 2 mm. 
 
Tablica 22 Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie 

Oceniany parametr 
Granice dopuszczalnych odchyłek [% bezwzględne] 

Mieszanki mineralno-asfaltowe wałowane Podział wg klas drogi 
S GP, G Z 

Zawartość ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od 2,1 do 3,5 od 2,1 do 4,0 
Zawartość ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0 

 
Zawartość lepiszcza w każdej próbce pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
w próbce pobranej wyjątkowo z zagęszczonej warstwy nie może odbiegać od wymaganej wartości o 
więcej niż tolerancje podane w tablicy 23. Te same wartości tolerancji dotyczą obliczonej średniej 
arytmetycznej zawartości asfaltu z danego odcinka budowy. 
Zawartość lepiszcza należy oznaczać według PN-EN 12697-1. 
 
Tablica 23 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 
Liczba wyników badań

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 ≥20 
AC do warstw wiążącej ± 0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,35 ±0,30 ±0,25 

6.4.14. Badania kontrolne dodatkowe 
Zgodnie z ST D-04.07.01 
 
6.4.15. Badania arbitrażowe 
Zgodnie z ST D-04.07.01 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 
zgodnie z p.1.3. i Dokumentacją Projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST- dały wyniki 
pozytywne. 
Zamawiający może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych: grubości warstwy; ilości zużytego 
materiału, składu mieszanki mineralnej; zawartości lepiszcza; wskaźnika zagęszczenia, równości; 
właściwości przeciwpoślizgowych dokonać potrąceń według zasad określonych z WT-2 2008 punkt. 
9.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.     Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy wiążącej należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości wykonanych robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez 

Wykonawcę, 
 zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,  
 opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę mineralno-asfaltową wraz z badaniami,  
 wykonanie odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną receptą laboratoryjną, 
 transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
 zabezpieczenie krawędzi złączy, 
 wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem 

projektowanej niwelety, 

 zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i obcięcie krawędzi, 
 przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, w tym dodatkowo 

zleconych przez Inżyniera, 
 utrzymanie warstwy wiążącej w czasie robót, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SST i zgodnych z 

dokumentacją projektową i SST. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Warszawa 2014 
2. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych, IBDiM Warszawa 2008, str. 64-101 
3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania 
techniczne, część 1, Warszawa 2014 
4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
5. Polskie Normy powołane w WT-1 
6. Polskie Normy powołane w WT-2 
7. Polskie Normy powołane w WT-3 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 02 marca 1999 r. 
9. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
10. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i poprzeczny 
rozkład lepiszcza i kruszywa 
11. ST D-04.07.01 
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D.05.03.23   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w 
ramach zadania:  

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi 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 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 

- zjazd z trylinki z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm – ponowne 
wbudowanie; 

- chodnik z kostki betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm – 
ponowne wbudowanie; 
 
w lokalizacji zgodnej   z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.                  
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą                    
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Podsypka - warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem służąca do ułożenia  prefabrykatów  
na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi                 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1.  Dopuszczenie do wbudowania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest posiadanie 
ważnych dokumentów dopuszczających Wyrób do robót budowlanych. 
 
2.2.2.  Aspekty wizualne 
Wygląd, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
EN 1338, punkt 5.4.  
 
2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 8cm , koloru czerwonego   do wykonania  
nawierzchni wysp kanalizujących i zjazdów. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-
EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1-3). 
 
2.2.4.  Odporność na warunki atmosferyczne 
Betonowa kostka brukowa powinna być zgodna z normą PN-EN 1338 
Właściwości i klasy dla kostki brukowej betonowej: 
- nasiąkliwość - nie większa 5%. 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających- klasa 3 
- odporność na ścieranie- klasa 4 
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2 normy PN-EN 1338 
 
2.3 Kruszywo na podsypkę  i do wypełnienia spoin 
 Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-

EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i 
wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004, 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004, 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających 
wymaganiom OST D-05.03.04a, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 
trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach 
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 
 
 3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
 ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach 
 mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
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urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą)  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży podczas zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 
4.2.  Transport betonowych kostek brukowych 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami transportowymi.   
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny  
być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2.  Podłoże 
 Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm wykonana zgodnie  
z SST D.04.04.02 
 
5.3.  Podsypka 
Na wykonanej podbudowie należy rozścielić  ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3cm. 
 
5.4.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo – piaskowej 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę należy układać ok. 
1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu.   Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną 
obramowaniem. 
Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją przyciąć na wymiar. 
Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek                  
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 
należy  uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.) 
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- sprawdzić cechy zewnętrze gotowych materiałów  
 
6.3.  Badania w czasie robót 
6.3.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, SST i 
odpowiednimi SST. 
 
6.3.2.  Badanie prawidłowości układania kostki  
Badanie prawidłowości układania kostki polaega na zmierzeniu szerokości spoin oraz na wizualnej ocenie 
wykonanej powierzchni. 
 
6.3.3.  Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się wizualnie. 
 
6.4  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.3. Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi w planie  
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż              
± 5 cm. 
 
6.4.5. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić sięod szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm. 
 
6.4.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek betonowych 
przedstawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rzędne wysokościowe  10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukształtowanie osi w 

planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej  
niż co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego   
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  
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7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości 8cm –  
metr kwadratowy (m2),   
 
Jednostką obmiarową jest dla wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych grubości 6cm –  
metr kwadratowy (m2),   
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2.  Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki  
pozytywne. 
 
8.3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża  
- wykonanie podsypki 
Zasady ich odbioru są określone w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni  
z kostek brukowych betonowych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
-    zakup i dostarczenie wymaganych materiałów 
-  przygotowanie podłoża 
-    wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem 
-    ułożenie i zagęszczenie (ubicie) kostek 
-    wypełnienie spoin 
-    wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń 
-   oznakowanie Robót i jego utrzymanie 
-    wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie                  

z Dokumentacją Projektową i SST. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1338:2005  Betonowa kostka brukowa. Wymagania i meotdy badań 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanch i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych   
 w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 powszechnego użytku  
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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D.05.03.26g    POŁĄCZENIE  NOWEJ  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI  Z  

NAWIERZCHNIĄ  ISTNIEJĄCĄ 

1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem  połączeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią 
istniejącą w ramach zadania:  

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi 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  
połączeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą, na początku i końcu projektowanej 
trasy oraz na skrzyżowaniach w miejscach dowiązania do istniejących dróg w lokalizacji zgodnej   z 
Dokumentacją Projektową. 
Połączenie polega na rozbiórce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawędzi, skropieniu 
warstwy wiążącej emulsją asfaltową i ułożeniu geokompozytu, a następnie przykryciu go nową asfaltową 
warstwą ścieralną. 
 Wykonanie połączenia ma zapobiec (lub co najmniej opóźnić) wystąpieniu na powierzchni jezdni 
poprzecznego pęknięcia, odbitego od spoiny na krawędzi połączenia 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania 
na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa nawierzchni – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.4. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Połączenie nowej i starej nawierzchni – sposób konstrukcji, łączący nową nawierzchnię z 
nawierzchnią istniejącą, mający na celu zagwarantowanie tej samej nośności (trwałości zmęczeniowej) obu 
części i zapobiegający wystąpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDP – IBDiM, 
Warszawa 2014. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub 
roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. 

1.4.9. Geokompozyt – geosyntetyk, składający się z siatki z włókien mineralnych połączonej z geowłókniną 
z włókien syntetycznych. 

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

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

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.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 do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy użyć:  
– geokompozyt, wzmacniający nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni, 
– emulsję asfaltową do złączenia geokompozytu z nawierzchnią. 

 
Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z których 

zbudowana będzie nowa nawierzchnia. 

2.2.3. Geokompozyt 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linią styku starej i nowej nawierzchni można 
zastosować geokompozyt, stanowiący połączenie siatki z włókien mineralnych (np. poliestrowych, 
szklanych) z geowłókniną wytworzoną z włókien syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych lub 
poliestrowych) ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowanych przeciw 
promieniowaniu UV. Geokompozyt musi mieć deklarowane przez producenta przeznaczenie do 
wzmacniania nawierzchni asfaltowych i opóźniania powstawania spękań w nawierzchni. 
 Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić: 
– dla dróg o kategorii ruchu KR1 do KR4 ≥ 70 kN/m, 
– dla dróg o kategorii ruchu KR5 do KR6 ≥ 100 kN/m. 

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%. 
Temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania warstwy 

ścieralnej. 
Długość geokompozytu powinna być równa szerokości nawierzchni. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie podaje inaczej, szerokość geokompozytu powinna wynosić po 1,0 m z każdej strony spoiny 
w warstwie wiążącej. 

2.2.4. Emulsja asfaltowa 

 Do złączania geokompozytu z asfaltową warstwą nawierzchni należy stosować kationową emulsję 
modyfikowaną polimerem, spełniającą wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [7]) 

Wymagania 
techniczne 

Metoda badania 
wg normy 

Jednostka 

Wymagania dla emulsji 
C60 BP3 ZM lub 

 C60 BP4 ZM C60 BP5 ZM 

Klasa 
Zakres 

wartości Klasa 
Zakres 

wartości 

Indeks 
rozpadu 

PN-EN 13075-1 [6] - 
3 lub 4 

50 do 100  
lub 70 do 

130 

5 
120 do 180 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428 [2] 
%(m/m) 5 58 do 62a) 5 58 do 62a) 

Czas 
wypływu dla 
Ø 2 mm w 
40oC 

PN-EN 12846 [4] 
 
s 

 
1 

 
TBRb) 

 
1 

 
TBRb) 

Pozostałość 
na sicie 0,5 
mm 

PN-EN 1429 [3] 
%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 
dniach PN-EN 1429 [3] 

 
%(m/m) 

 
1 

 
TBR 

 
1 

 
TBR 
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magazy-
nowania 

Sedymentacja 
PN-EN 12847 [5] 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 
 
a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m) 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie 
TBR (To be reported) – do zadeklarowania (producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie 
jest do tego zobowiązany) 

Przykład oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej: 

C60 BP3 ZM – kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu 
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw 
nawierzchni. 

2.2.5. Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni 

 Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni. 

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– piły do cięcia betonu asfaltowego, 
– frezarki do betonu asfaltowego, 
– młot pneumatyczny, sprężarka powietrza, 
– skrapiarka emulsji asfaltowej z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, ze zbiornikiem na lepiszcze, 
– ew. układarka geokompozytu, umożliwiającą rozwijanie go ze szpuli oraz noże do cięcia 

geokompozytu, 
– sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki itp. 

Zaleca się, aby skrapiarka była wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalające na 
sprawdzenie i regulowanie: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości 
poruszania się skrapiarki oraz ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie 
lepiszcza z tolerancją ± 10% w stosunku do ilości założonej. Zbiornik na lepiszcze powinien być izolowany 
termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Sprzęt do budowy nowej nawierzchni powinien być dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, 
ustalonych w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w założeniach Zamawiającego, ST, 
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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Geokompozyt należy transportować w rolkach owiniętych folią w celu zabezpieczenia go przed 
uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także przed negatywnym działaniem 
ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki powinny być przewożone w pozycji pionowej lub 
ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. Podczas transportu i składowania należy chronić 
materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyładowania geokompozytu ze środka transportu 
nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach, pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być przedzielone przegrodami na komory o pojemności do 1 m3, które powinny 
mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny być czyste i nie 
zawierać resztek innych lepiszczy. 
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 Transport materiałów do budowy nowej nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami dla całego 
budowanego odcinka drogi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  rozbiórkę starej nawierzchni, 
3.  ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej, 
4.  ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, wyznaczyć oraz oznaczyć linię styku istniejącej nawierzchni i nowej 

konstrukcji, 
– ew. przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

5.4. Rozbiórka starej nawierzchni 
 Fragment istniejącej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, należy 
rozebrać do głębokości przewidzianej dokumentacją projektową, przy użyciu ręcznego sprzętu 
rozbiórkowego lub frezarki. 
 Przy rozbiórce istniejącej nawierzchni należy wykonać stopnie w istniejącej konstrukcji w celu 
uzyskania prawidłowego wzmocnionego połączenia nowych i starych warstw. Szerokość stopni powinna być 
nie mniejsza niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy, z wyjątkiem stopnia pod warstwą ścieralną, którego 
szerokość powinna wynosić 1,1 ÷ 1,15 m. 
 Przykład rozbiórki istniejącej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1. 

5.5. Ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej 
 Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni należy doprowadzić nowe 
warstwy podbudowy i warstwę wiążącą. Stare powierzchnie warstw należy oczyścić, a w przypadku 
konstrukcji niezwiązanych należy je zagęścić. 
 Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwych 
specyfikacji technicznych, określonych w dokumentacji projektowej. 

5.6. Ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej 
 Na ułożonej i zagęszczonej warstwie wiążącej (np. z betonu asfaltowego) należy: 
– skropić emulsją asfaltową, według pktu 2.2.4, pas szerokości 2,2 ÷ 2,3 m (około 0,2 ÷ 0,3 m większy niż 

szerokość geokompozytu, który ma być ułożony), 
– ułożyć geokompozyt o szerokości co najmniej 1,0 m po każdej stronie połączenia, 
– przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą ścieralną. 

Przy wyżej wymienionych czynnościach obowiązują następujące zalecenia: 
– układanie geokompozytu można prowadzić wyłącznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie może 

być mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstwą asfaltową; temperatura powietrza powinna 
wynosić co najmniej +10°C, 

– ilość lepiszcza do skropienia (składa się z lepiszcza do nasycenia podłoża: około 100 ÷ 250 g/m2 
efektywnego lepiszcza – asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowłókniny w geokompozycie 
oznaczanego doświadczalnie wg [9]) może orientacyjnie wynosić 1100 ÷ 1600 g/m2 w zależności od 
stanu podłoża i masy powierzchniowej geowłókniny; właściwą ilość powinien podać dostawca lub 
producent wyrobu, 

– dobre zespolenie geokompozytu z sąsiednimi warstwami nawierzchni uzyska się, gdy: podłoże będzie 
czyste, suche (przed skropieniem), równe (tak aby wyrób do niego przylegał), 
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– geokompozyt powinien być układany stroną z siatką do podłoża, po rozpadzie emulsji asfaltowej i 
odparowaniu wody; czas oczekiwania na odparowanie powinien być taki, aby pozostały asfalt miał 
konsystencję lekko klejącą, 

– powierzchnia skrapiana emulsją asfaltową powinna być czysta – wszelkie zanieczyszczenia gliną, 
kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem, 

– części geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem należy wyciąć, a miejsca te należy powtórnie 
skropić wraz z brzegiem otaczającego wyrobu i wkleić w nie prostokątną łatę geokompozytu o 
wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m, 

– w przypadku łączenia pasów geokompozytu szerokość poprzecznego zakładu wynosi 0,10 ÷ 0,15 m, 
przy czym dolną warstwę zakładu należy skropić dodatkowo lepiszczem w ilości około 0,400 g/m2, 

– przy ręcznym układaniu geokompozytu zaleca się, bezpośrednio po jego ułożeniu, przejazd jednokrotny 
walcem ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego położenia, 

– w przypadku powstania fałdy w geokompozycie należy ją przeciąć i założyć w kierunku układania 
warstwy nawierzchni asfaltowej, 

– przed ułożeniem warstwy ścieralnej na geokompozycie należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, 
pęcherze i rozdarcia, 

– ruch pojazdów roboczych po rozłożeniu geokompozytu powinien być ograniczony do minimum przy 
przestrzeganiu zakazu gwałtownego hamowania i skręcania, aby nie fałdować wyrobu. 

Konieczne jest zapewnienie prawidłowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podłoża. 
Jeżeli uzyskanie tego nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z 
zastosowania tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być powodem zniszczenia 
nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenie warstw). 

Przykład połączenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2. 

5.7. 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,  
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 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, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 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 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wyznaczenie linii styku starej i nowej 
nawierzchni 

1 raz Linia prosta 

3 Rozbiórka starej nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.4 
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4 Ułożenie nowych warstw podbudowy i 
warstwy wiążącej 

Jw. Wg pktu 5.5 

5 Skropienie emulsją asfaltową podłoża 
pod geokompozyt 

Jw. Wg pktu 5.6 

6 Ułożenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6 

7 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej 
nawierzchni 

Jw. Wg pktu 5.6 

8 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonego geokompozytu. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. ułożenia warstw nowej nawierzchni) są ustalone w 
odpowiednich OST. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– oczyszczenie nawierzchni, 
– skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 
– ułożenie geokompozytu. 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 ułożenia geokompozytu obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża do ułożenia geokompozytu, 
– rozebranie istniejącej nawierzchni, 
– skropienie podłoża emulsją asfaltową, 
– ułożenie geokompozytu, 
– wykonanie wszystkich robót według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– oczyszczenie miejsca robót i uporządkowanie terenu przyległego, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 ułożenia geokompozytu nie obejmuje robót innych, np. wykonania warstw 
nowej nawierzchni, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

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

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (ST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości 

wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 
azeotropowej 

3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości 
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu 
wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 
wypływowym 

5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji 
emulsji asfaltowych 

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 
1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 
asfaltowych, metodą z wypełniaczem mineralnym 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
  7.    WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 
8. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001 
9. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje – 

instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, Warszawa 2004 
 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZASADY  POŁĄCZENIA  NOWEJ  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI  
Z  NAWIERZCHNIĄ  ISTNIEJĄCĄ (wg [8]) 

 

1.1. Zasady ogólne 

Połączenie nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą powinno gwarantować tę samą nośność 
(trwałość zmęczeniową) obu połączonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposób połączenia powinien 
zapobiegać lub co najmniej opóźniać wystąpienie na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia, które może 
pojawić się jako spękanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni. 

1.2. Sposób połączenia nowej i starej nawierzchni 

Konstrukcja połączenia nowej i starej nawierzchni powinna być dostosowana do pozostawianej 
części konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz odpowiednio z nią połączona schodkowo. 

Na jezdni istniejącej należy wyznaczyć linię styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebrać starą 
nawierzchnię z wykonaniem schodków na kolejnych warstwach. Przesunięcie kolejnych warstw nawierzchni 
(schodków) powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy (rys. 1). 

Schodek pod warstwą ścieralną powinien być odpowiednio szerszy w celu umożliwienia ułożenia na 
nim geokompozytu, którego celem jest zabezpieczenie przed powstaniem pęknięcia odbitego na jezdni w 
miejscu połączenia nowej i starej warstwy ścieralnej. Geokompozyt w połączeniu nawierzchni zaleca się 
stosować we wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich kategorii (rys. 2). 

1.3. Uwagi wykonawcze 

Geosyntetyki stosowane w połączeniu obu nawierzchni powinny być o zwiększonej sztywności i 
wytrzymałości na rozciąganie oraz o małym wydłużeniu. 
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W nawierzchniach dróg KR4 ÷ KR6 zaleca się stosowanie geokompozytów będących połączeniem 
siatki i włókniny. W nawierzchniach dróg KR1 ÷ KR3 można też stosować samą geowłókninę o 
odpowiednich parametrach mechanicznych. 

Geowłóknina, będąca składnikiem geokompozytu lub stosowana samodzielnie, powinna być 
odpowiednio nasycona lepiszczem, bez nadmiaru lub niedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzymałość 
warstwy pośredniej na ścinanie w podwyższonej temperaturze, co może spowodować odkształcenia trwałe 
nawierzchni, zwłaszcza w strefach hamowania i przyspieszania. Niedobór lepiszcza uniemożliwi pełne 
nasycenie geowłókniny lepiszczem, co spowoduje niedostateczną szczelność warstwy pośredniej. Nastąpi 
infiltracja i retencja wody, która zmniejszy adhezję pomiędzy warstwami, a tym samym pogorszy trwałość 
nawierzchni. 

W nawierzchniach dróg o wyższej kategorii ruchu (KR4 ÷ KR6) można stosować geokompozyt w 
dwóch kolejnych połączeniach warstw (między trzema warstwami). 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

PRZYKŁAD  POŁĄCZENIA  NOWEJ  I  STAREJ  NAWIERZCHNI 
 
 

Rys. 1. Sposób rozebrania nawierzchni istniejącej 
 

 
 
Rys. 2. Konstrukcja połączenia starej i nowej nawierzchni 
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D.06.01.01   UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem umocnień skarp przez humusowanie z obsianiem  w ramach  zadania:  

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

 1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wyrównania i umocnienia skarp, rowów,  
wykonania zieleńców i obejmują: 

 plantowanie terenów zielonych. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w 
sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się 
na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy 
poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny 
układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które 
wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.8. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i 
zaokrąglonych krawędziach. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00.  

2.2. Materiały do wykonania umocnień 

Materiałami do wykonania umocnień według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są następujące 
materiały, zaakceptowane przez Inżyniera:  

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 
 darnina, 
 ziemia urodzajna, 
 nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
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 brukowiec, 
 mech, szpilki, paliki i pale, 
 kruszywo, 
 cement, 
 zaprawa cementowa, 
 mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów konserwacyjnych, 


2.2.1. Ziemia urodzajna  

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus 
powinien być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych.  

Do humusowania należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych zgodnie z SST D.01.02.02. 

2.2.2. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia 
jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw, mające gęste i drobne korzonki.  

Do obsiania powierzchni trawników należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej 
jakości, spełniającej wymagania normy PN-78/R-65023., 

2.2.3. Darnina 

 Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 
przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w 
zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 
do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
 Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu 
do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym 
w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni. 

2.2.4. Kruszywo 

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 . 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 

2.2.5. Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 . 
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.2.6.  Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z 
wymaganiami PN-B-14501:1990.  

2.2.7.  Elementy prefabrykowane 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

2.2.8.  Brukowiec 

Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104. 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót: 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

      równiarek, 
      ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
      ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
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      wibratorów samobieżnych, 
      płyt ubijających, 
      ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
      cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc  

niedostępnych). 
 drobny sprzęt pomocniczy (grabie, łopaty itp.),, 
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi roślinnej. 

Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST  D.00.00.00.  

4.2. Transport materiałów do wykonania trawników 

4.2.1. Transport humusu 

Transport humusu może być wykonywany dowolnymi środkami transportu. 

4.2.2. Transport trawy  

Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz 
obniżeniem ich wartości siewnej.  

4.2.3. Transport darniny 

Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.4. Transport kruszywa 

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

4.2.5. Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

4.2.6. Transport brukowca 

Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00.  

5.2. Humusowanie  

 Przed przystąpieniem do humusowania, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01. 

Grubość przykrycia ziemią roślinną zgodnie z dokumentacją projektową wynosi 15 cm.  

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie trawą.  

 Obsianie powierzchni trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na 
powierzchni zieleńców w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie 
grabienie powierzchni.  Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój 
ziarn trawy po ich wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane 
powierzchnie. 
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5.4. Pielęgnacja 

 Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po 
ich wysianiu. Zaleca się w okresach suszy, systematyczne zraszanie obsianej powierzchni chroniące 
ziarna przed wyschnięciem. 

5.5. Darniowanie 

 Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie 
konieczności w październiku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie 
wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej. 
 W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach 
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed 
wysychaniem, zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5.1. Darniowanie kożuchowe 

 Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być 
oparty o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy 
skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. 
Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe 
szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać 
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 
 Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo 
stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 
szt. na płat. 

5.5.2. Darniowanie w kratę 

 Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 
m). Darniowanie w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, 
krzyżującymi się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach 
zgodnych z dokumentacją projektową i SST. Ułożone w kratę płaty darniny należy uklepać ubijakiem i 
przybić do podłoża szpilkami. 
Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023:1999. 

5.6. Brukowanie 

 Umocnienie brukowcem wylotu przykanalika na skarpę. 

5.6.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998. 

5.6.2. Podkład 

 Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z grubszego 
kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać 
przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 
 Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa można ułożyć warstwę zaprawy 
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm. 

5.6.3. Palisada 

 Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych, 
ustępujących pod naciskiem skrajnych brukowców lub krawężników. 
 Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szerokość szczelin 
między palami nie powinna przekraczać 1 cm. 

5.6.4. Układanie brukowca 

 Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec układa się 
„pod sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom 
powierzchni. Układanie brukowca należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawężników. 
W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, należy w pierwszej 
kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy układać tak, 
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aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar 
brukowca był skierowany w podkład. 
 Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia 
wymaganego poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny 
należy dokładanie wypełnić mchem, a następnie kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia 
wymaganego poziomu. 
 W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłożonej na podkładzie 
z kruszywa, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie 
wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku 
i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

6.2. Kontrola przed rozpoczęciem robót  

Przed wykonywaniem zieleńców Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów używanych do 
umocnienia w zakresie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. 

6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 
ani lokalne zsuwy. 

6.4. Kontrola jakości darniowania 

 Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 
szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej 
nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
 Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów 
darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 

6.6. Kontrola jakości brukowania 

 Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu 
tym samym brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym 
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
  m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie,    

darniowanie, brukowanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00.  

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności na materiały, wyniki pomiarów i 
badań z bieżącej kontroli materiałów i robót według pkt. 6 n/n Specyfikacji.  

8.2. Rodzaje odbiorów  

Odbiór zieleńców obejmuje:  
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a) odbiór ostateczny,  

b) odbiór pogwarancyjny,  

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00. 

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. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
  ew. pielęgnacja spoin, 
  uporządkowanie terenu, 
  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
  4.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
  5.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  6.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 
  7.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn 

rolniczych 
  8.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
  9.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
11.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10.2. Inne materiały 
12.   Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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D.08.01.01    KRAWĘŻNIKI BETONOWE      

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru krawężników betonowych w ramach zadania: 

„„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z wykonaniem 
krawężników betonowych i obejmują:  

 krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Krawężnik lub opornik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia  
 powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany 
 jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 
1.4.2. Ława – betonowa warstwa nośna służąca do umocnienia opornika oraz przenosząca obciążenie 

opornika na grunt. 
1.4.3.  Opór – beton na zewnętrznej stronie opornika. 
1.4.4. Podsypka – warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowo-piaskowej ułożona bezpośrednio na  
 ławie. 
1.4.5.  Wymiar nominalny - wymiar krawężnika lub opornika określony w celu jego wykonania, 
 któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 
 odchyłek 
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji  D.00.00.00 “Wymagania ogólne” punkt 
1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
D.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 2 
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2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Krawężniki i oporniki betonowe 

Krawężniki betonowe prostokątne ścięte typu ulicznego (U) powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1340 [10]. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa niż 4 %. 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [10]  
1,0 kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  

Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna być 
mniejsza od 5,0 MPa. 

Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczać 20 mm 
/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy 
badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną w załączniku H/. 

2.2.1.1.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników i oporników 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny 
wynosić: 

 długość:   1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

 dla powierzchni:     3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

 dla innych części:   5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 5 
mm. 

Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne 
odchyłki od płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 
 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 
i prostoliniowości 
mm 

300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

 

2.2.1.2.   Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektów wizualnych 

2.2.1.2.1.   Wygląd 

Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, 
takich jak rysy lub odpryski. 

W krawężnikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się 
występowania rozwarstwienia. 

UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe 
krawężników i nie są uważane za istotne. 



D.08.01.01  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

117 

2.2.1.2.2.   Tekstura 

Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 
określona przez producenta. 

Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma 
znaczących różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury krawężników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 

2.2.1.2.3.   Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J 
powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia krawężników, które mogą być spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane 
za istotne. 

2.2.1.3.   Składowanie 

Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie 
jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

2.2.2. Beton zwykły C12/15  (B15), spełniający wymagania PN-EN 206-1  

2.2.3. Cement 

Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej 
niż 32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. 

Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawężników 
powinien odpowiadać normie PN-EN 197-1 [5]. 

Składowanie i okres przechowywania powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 

2.2.4. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 1008 [6]. 

2.2.5.  Materiały na podsypkę i do zapraw 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową 

– piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) 

mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00.  

3.2. Sprzęt do ustawienia krawężników  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:  

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,  

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00. 

4.2. Transport materiałów do wykonania krawężników 

4.2.1. Krawężniki i oporniki 

Krawężniki i oporniki można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 
0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek. 

Krawężniki na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu, górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 

4.2.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych zgodnych z BN-88/6731-08 [14]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w  warunkach zabezpieczających je 
przez zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy  

Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1].  

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 

Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C12/15w szalowaniu.  
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Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.  

Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 

5.2.3. Ustawienie krawężnika i opornika 

Krawężniki i opornika należy ustawiać zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej na 
ławach betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. 

Tylna ścianka krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym. 

Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Łuki o promieniu 
powyżej 15 m można wykonać z krawężników ulicznych prostych. 

Światło krawężników od strony jezdni powinno wynosić 12 cm. 

Opornik powinien być posadowiony 1 cm poniżej krawędzi jezdni. 

Niweleta podłużna krawężnika i opornika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni drogi. 

5.2.5. Wypełnienie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1 cm. Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje 
zgodności  oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich 
wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

6.2.1. Badania krawężników i oporników 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.1 i 2.2.1.2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2.2.1.1 
i 2.2.1.2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Tablica 2. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340  do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych od-chyłek 

od wymiarów nomi-nalnych, z 
dokładnością do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 
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1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona w 
dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 
 (Klasa odporności ustalona w 

dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 
– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 
I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem 
do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez 
cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte 
kruszywo podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, 
nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą 
odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 
1340. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 2. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  

6.3.1. Sprawdzenie ław  

6.3.1.1. Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy  

Badanie wytrzymałości betonu ław należy wykonać zgodnie z PN-EN-12390-3. 

Klasy wytrzymałości na ściskanie w tablicy 7 i 8 PN-EN 206-1. 

6.3.1.2. Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową  

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. Sprawdzenie rzędnych niwelety 
należy wykonać za pomocą niwelatora.  

6.3.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z dokumentacją projektową 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  

Tolerancje wymiarów wynoszą:  

 dla wysokości  - ± 10% wysokości projektowanej,  

 dla szerokości ławy  - ± 10% szerokości projektowanej. 

6.3.1.4. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy  

Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 
100 m ławy, trzymetrowej łaty.  

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

6.3.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku  

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 100 
m wykonanej ławy.  

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

6.3.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie  

Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1 cm na 
każde 100 m ustawienia krawężnika. 

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety krawężników 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej może 
wynosić ± 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu krawężnika.  

6.3.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników  

Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, 3-metrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

6.3.3.4. Dokładność wypełnienia spoin 

Dokładność wypełnienia spoin należy badać na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
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7. OBMIAR ROBOT  

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 1 metr (m) krawężnika lub opornika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Rodzaje odbiorów  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (ława betonowa, podsypka), 

b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n Specyfikacją)  

c) odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika lub opornika betonowego obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  

 wykonanie szalunku ławy fundamentowej,  

 dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,  

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ustawienie krawężników,  

 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin,  

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1.   PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2.   PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3.   PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 

4.   PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 

5.   PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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6.   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. 

7.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

9. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

10. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

11. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
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D.08.02.01    CHODNIK Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
chodnika z płyt chodnikowych betonowych w ramach zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z wykonaniem 
krawężników kamiennych i obejmują robót związanych z wykonaniem chodnika:  
- chodnik z płyt betonowych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm – 
ponowne wbudowanie. 

 1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów   
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Płyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja 
2.2.1. Rodzaje 
 W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 
betonowych: 
A - płyta normalna kwadratowa, 
B - płyta połówkowa, 
C - płyta infuła, 
D - płyta narożnikowa ścięta, 
E - płyta narożnikowa kwadratowa. 
2.2.2. Odmiany 
 W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany: 
płyta jednowarstwowa  - 1, 
płyta dwuwarstwowa    - 2. 
2.2.3. Gatunki 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
rozróżnia się gatunki płyt: 
- gatunek I - G1, 
- gatunek II - G2. 
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 Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8]. 
 Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) jednowarstwowej (1) o 
wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: 
 Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8]. 
 Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 
2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne 
2.3.1. Kształt i wymiary 
 Kształt płyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary płyt podano w tablicy 1. 

 
 
Rysunek 1. Rodzaje płyt chodnikowych betonowych 
 
Tablica 1. Wymiary płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaj Wymiary płyt,   cm Grubość 

płyty a b c d płyty h,   cm

A 35 
50 

- - -  
min 5 

B 35 
50 

17,5 
25 

- -  
max 7 

C 35 - 49,7 25  

D - - 49,7 25  

E - - - 25  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaje Dopuszczalne odchyłki,   mm 

wymiaru Gatunek I Gatunek II 

a, b, c, d, h  2  3 

 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
  
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych podano w 
tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

płyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi,  mm 2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 

 
2.3.3. Składowanie 
 Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, 
na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian 
i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed 
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 
 
2.3.4. Beton i jego składniki 
2.3.4.1. Beton do produkcji płyt chodnikowych 
Do produkcji płyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych należy stosować beton klasy C20/25 i 
C20/30. W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna (ścieralna) warstwa płyt powinna być wykonana z 
betonu klasy C20/30. 
2.3.4.2. Cement 
 Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować cement portlandzki  klasy nie 
niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 [4]. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.3.4.3.  Kruszywo do betonu 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2]. 
2.3.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, 
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
 Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
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 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport płyt chodnikowych 
  Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
  Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 
wysokości tej płyty. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych 
betonowych, podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Koryto pod chodnik 
 Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Podsypka 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.4. Warstwa odsączająca 
 Jeżeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsączająca pod chodnikiem, to 
jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w ST   D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające”. 
5.5. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
 Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika. 
 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
 Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. 
 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
 Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 
 Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących 
się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość 
trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia łuku. 
5.6. Spoiny 
 Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na 
łukach nie powinna być większa niż 3 cm. 
 Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 
płyty lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 



D.08.01.02  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

129 

5.7. Pielęgnacja chodnika 
 Chodnik, którego spoiny wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku 
grubości od 1,0 do 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 
dni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 
6.2.1. Badania płyt chodnikowych 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [3]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w tablicy 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w 
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8]. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych  
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:  1 cm, 

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne 

odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST. 
 Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 
m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 
 Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 

przekraczać  3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
 Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
 Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 

wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 
cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

 rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

 ułożenie płyt, 

 wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

 pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 



D.08.01.02  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

131 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

9. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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D.08.05.06a  ŚCIEK  ULICZNY  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ 
 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku ulicznego z betonowej kostki brukowej w ramach 
zadania: 

„Remont nawierzchni ul. Kobyłkowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sasina  
do wysokości dz. ew. nr 128/18 obr. 19 w Wołominie". 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z budową drogi wojewódzkiej nr 544. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem: 
 
- ścieku ulicznego przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki betonowej szarej, gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm; 
 
w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek – zagłębienie z umocnionym dnem, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.2. Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.3. Ściek międzyjezdniowy – element konstrukcji jezdni, służący do odprowadzenia wód opadowych 
z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 

1.4.4. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego. 

1.4.5. Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej – ściek przykrawężnikowy lub międzyjezdniowy 
wykonany z betonowej kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzędów kostek związana jest z 
objętością spływu i warunkami konstrukcyjnymi ścieku (patrz zał. 3 i 4). 

1.4.6. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym 
materiałem wypełniającym. 

1.4.7. Szczelina dylatacyjna – spoina wykonywana zwykle co kilkadziesiąt metrów długości ścieku (nad 
szczelinami ławy betonowej lub jako przedłużenie szczelin nawierzchni betonowej), wypełniona 
drogowymi zalewami na gorąco lub na zimno, umożliwiająca odkształcenia temperaturowe ścieku. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. 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 do wykonania ścieku 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ścieku są: 
– betonowe kostki brukowe, 
– krawężniki, 
– beton na ławę, 
– materiał do wykonania podsypki, 
– materiał do wypełnienia spoin, 
– materiał do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 

2.3. Betonowa kostka brukowa 

2.3.1. Cechy charakterystyczne 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, do wykonania ścieku należy użyć betonową 
kostkę brukową o następujących cechach charakterystycznych: 
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
2. wzór (kształt): prostopadłościenny, 
3. wymiary: szerokość min. 10 cm, grubość min. 8 cm, długość wg ustaleń producenta, 
4. barwa: uzgodniona przez Wykonawcę z Inżynierem. 

2.3.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338  w 
sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [5] do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
  

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   
1.1 Dopuszczalne odchyłki w 

mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
grubości                            < 
100 mm 
                                          ≥ 
100 mm 

C Długość 
 

± 2 
± 3 

szerokość 
 

± 2 
± 3 

grubość 
 

± 3 
± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i 
pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary 
kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 
                                             
300 mm 
                                             

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 
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400 mm 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmraża-nie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzyma-łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej,     
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 

alternatywne 
≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-wana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. 
I normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie  
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

2.3.3. Składowanie kostek 

  Kostkę dostarczoną na paletach można składować na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.4. Krawężniki 

2.4.1. Wymagania ogólne 

 Przy ścieku z betonowej kostki brukowej można stosować krawężniki betonowe według PN-EN 
1340 lub krawężniki kamienne według PN-EN 1343. Przykłady krawężników podano w zał. 2 i 3. 
Krawężniki ustawia się na podsypce cementowo-piaskowej, spełniającej wymagania według punktu 2.6. 

2.4.2. Krawężnik betonowy 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości 

dopuszczalnych od-
chyłek od wymiarów 
nomi-nalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od 
płaskości i 
prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona 
w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa 
wytrz. 

1 
2 
3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

3,5 
5,0 
6,0 

Każdy 
pojedynczy 
wynik, MPa 

> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na 
tarczy 

 (Klasa odporności 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy 

– badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie 
alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa 
się 

≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 
mm2 

≤ 18000 mm3/5000 
mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie 
była szlifowana i/lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-
rować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem 
do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na 
poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest 
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zada-walająca przez cały okres 
użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć 

rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w 

krawężnikach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za 

istotne 
3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej 

teksturze – producent powinien określić 
rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z 
próbkai dostarczonymi przez producenta, 
zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwości surowców i warunków 
twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub 
cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane 
z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez 
odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub warunków 
dojrzewania betonu, nie są uważane za 
istotne 

 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.4.3. Krawężnik kamienny 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 w sposób 
przedstawiony w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 (Uwaga: Klasy 
poszczególnych parametrów powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera) 

Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm PN-EN 
1343, 

 zał. A 
[7] 

Szerokość Wysokość 

a) całkowitej szerokości i wysokości  Klasa 1 Klasa 2 
– pomiędzy dwoma powierzchniami 

ciosanymi 
± 10 ± 30 ± 20 

– pomiędzy powierzchnią obrabianą i 
ciosaną 

± 5 ± 30 ± 20 

– pomiędzy dwoma powierzchniami 
obrabianymi 

± 3 ± 10 ± 10 

b) na skosach krawężników z fazą, w Klasa 1 Klasa 2 
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mm 
– powierzchnie piłowane ± 5 ± 2 
– powierzchnie ciosane ± 15 ± 15 
– powierzchnie obrabiane ± 5 ± 5 
c) powierzchni czołowych 

krawężników prostych, w mm 
ciosane obrabiane 

– prostoliniowość krawędzi 
równoległych do powierzchni 
górnej 

± 6 ± 3 

– prostoliniowość krawędzi 
prostopadłych do powierzchni 
górnej, 3 mm  od góry 

± 6 ± 3 

– prostopadłość pomiędzy 
powierzchniami górną  i czołową, 
gdy tworzą one kąt prosty 

±10 ± 7 

– nierówności górnej powierzchni ± 10 ± 5 
– prostopadłość pomiędzy 

powierzchnią górną              i 
powierzchnią tylną 

wszystkie krawężniki ± 5 

d) promień krawężników łukowych z 
powierzchnią 
ciosaną lub obrabianą, w 
porównaniu z 
powierzchnią po obróbce 
mechanicznej 

2% wartości zadeklarowanej 

e) nierówności (wypukłości i 
wklęsłości) 
powierzchni czołowej, w mm 

 

– ciosanej + 10,     – 15 
– z grubą fakturą +   5,     – 10 
– z drobną fakturą +   3,     –   3 

2 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie, przy liczbie 
cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach 
szczególnych zastosowań – norma 
dopuszcza inne rodzaje badań) 

PN-EN 
12371 

[8] 

Odporne  (≤  20%  zmiany wytrzymałości 
na zginanie) 

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, 
powinna być zadeklarowana przez 
producenta, przy czym dla 
zastosowań na: 

PN-EN 
12372 

[9], 
PN-EN  
1343, 
zał. B  

[7] 

Zalecone minimalne obciążenie niszczące, 
w kN 

– obszarach ruchu pieszego i 
rowerowego 

3,5 

– obszarach dostępnych dla lekkich 
pojazdów i motocykli i 
sporadycznie dla samochodów; 
wjazd do garaży 

6,0 

– terenach spacerowych, placach 
targowych, sporadycznie 
użytkowanych przez pojazdy 
dostawcze i pogotowia 

9,0 

– obszarach ruchu pieszego często 
używanych przez samochody 
ciężarowe 

14,0 

– drogach i ulicach, stacjach 
benzynowych 

25,0 
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4 Wygląd PN-EN 

1343 [7] 
1. Próbka odniesienia powinna poka-
zywać wygląd gotowego wyrobu oraz 
dawać przybliżone pojęcie w 
odniesieniu do barwy, wzoru uży-lenia, 
struktury i wykończenia powierzchni  
2. Nasiąkliwość (w % masy), badana wg 
PN-EN 13755 [12], powinna być 
zadeklarowana przez producenta (np. 
0,5÷3,0%)  
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 
12407 [10], powinien być dostar-czony 
przez producenta  
4. Chemiczna obróbka powierzchni – 
stwierdzenie producenta/dostawcy czy 
wyrób był jej poddany i jaki był rodzaj 
obróbki 

 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 

rodzajów, odmian i wielkości. 
 Krawężniki należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie 
powinna przekraczać 1,2 m. 

2.5. Beton na ławę 

Do wykonania ław pod ściek i krawężnik można stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206-1. 

2.6. Materiały na podsypkę oraz do wypełnienia spoin i szczelin w ścieku i krawężnikach 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową  

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-
EN 13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1  i wody 
odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008, 

b) do wypełniania spoin  
 zaprawę cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania wg pktu a),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.), spełniające wymagania norm PN-EN 14188-1 [13] i PN-EN 14188-2, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg pktu a)  lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać 
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 
trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 
worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw i podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratory do betonu, 
– zagęszczarki wibracyjne płytowe zwykłe oraz z wykładziną elastomerową do zagęszczania 

powierzchni ścieku z betonowych kostek brukowych, 
– ubijaki ręczne, 
– sprzęt do wypełniania szczelin dylatacyjnych, 
– sprzęt drobny. 
  Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach, zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
  Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, 
rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. Krawężniki powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 
innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie krawężnika, 
4.  ułożenie ścieku, 
5.  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 robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody,  
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia  robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

 Wykop pod ławę powinien odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławę betonową należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównany warstwami. Beton powinien odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie 2.5. Co 50 m 
należy stosować w ławie szczeliny dylatacyjne, wypełnione zalewami określonymi w punkcie 2.6 c). 

5.5. Ustawienie krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone 
do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-piaskowej, 
określonej w punkcie 2.6 a) grubości określonej w dokumentacji projektowej (np. od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu). 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, określoną w punkcie 2.6 b).  Spoiny krawężników przed zalaniem 
zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury, co 50 m   nad 
szczeliną dylatacyjną ławy, należy szczelinę wypełnić zalewą określoną w punkcie 2.6 c). 

5.6. Ułożenie ścieku 

 Przed ułożeniem ścieku należy krawędź jezdni posmarować asfaltową masą zalewową grubości 
1÷2 cm. 
 Ściek układa się na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej, odpowiadającej 
wymaganiom punktu 2.6 a). Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość 
podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm. Dopuszczalne odchyłki od przyjętej grubości 
podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę rozściela się i zagęszcza się zagęszczarkami 
wibracyjnymi. 
 Ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie robót jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
 Układanie kostek w ścieku powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się   około 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Ubicie 
kostek należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Elementy ścieku położone obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. kratek ściekowych) 
powinny trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania 
punktu 2.6 b). 

Szczeliny dylatacyjne szerokości co najmniej 8 mm powinny być wykonane w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub ST. Szczeliny powinny być wypełnione trwale zalewami 
określonymi w punkcie 2.6 c). 
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Chcąc ograniczyć okres wykonywania robót, można używać cementu o wysokiej wytrzymałości 
wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową. 

Po wypełnieniu spoin zaprawą, powierzchnię ścieku należy starannie oczyścić. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat 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, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 
 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 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

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 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie ławy betonowej Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Ustawienie krawężników Jw. Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie ścieku Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

6.4. Sprawdzenie wykonania elementów ścieku 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać w sposób podany w 
punktach 6.5, 6.6 i 6.7 poszczególne elementy robót. 

6.5. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m 

ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o          1 cm na 

każde 100 m ławy, 
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c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, 
przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 wysokości (grubości) ławy   10% wysokości projektowanej, 
 szerokości górnej powierzchni ławy   10% szerokości projektowanej, 
 równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 

czterometrową łatą. 

6.6. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

 Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o  1 cm od linii projektowanej na każde 100 m 

ustawionego krawężnika, 
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy 
powierzchnią krawężnika a przyłożoną czterometrową łatą, 

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym 
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być 
większa od 1 cm. 

6.7. Sprawdzenie wykonania ścieku z betonowej kostki brukowej 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m 

wykonanego ścieku, 
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 
łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o  1 cm. 

7. OBIMAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 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 wg pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykop pod ławę, 
      wykonana ława, 
      wykonane podsypki. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie koryta pod ściek, 
– wykonanie ławy betonowej, 
– wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, 
– ustawienie krawężników z zalaniem spoin, 
– wykonanie ścieku z betonowej kostki brukowej według wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

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 (ST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
2. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (W 
okresie przejściowym można stosować PN-B-06250:1988 Beton zwykły) 

4. 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 

5. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe –  Wymagania i metody badań 
6. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań 
7. PN-EN 1343 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych –  Wymagania i metody badań 

8. PN-EN 12371 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności 
 

9. PN-EN 12372 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie pod działaniem siły skupionej 

10. PN-EN 12407  Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 
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11. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W 
okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

12. PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości przy 
ciśnieniu atmosferycznym 

13. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

14. PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na zimno 
 
 
 
11. ZAŁĄCZNIKI 

 
 

ZAŁĄCZNIK 1 
 
 

STOSOWANIE  ŚCIEKÓW  ULICZNYCH 
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg) 

 

1.1. Zastosowanie ścieków ulicznych 

 Ścieki uliczne stosuje się jako standardowe rozwiązanie odwodnienia szczelnych nawierzchni 
dróg na obszarach zabudowanych, przy czym: 
– w przekrojach ulicznych lokalizuje się je przy krawędzi jezdni jako ścieki przykrawężnikowe, 
– na placach postojowych lokalizuje się je przy zewnętrznej ich krawędzi jako ścieki 

przykrawężnikowe lub z dala od tej krawędzi jako ścieki nawierzchniowe (międzyjezdniowe). 

1.2. Konstrukcja ścieków przykrawężnikowych i międzyjezdniowych 

 Ścieki przykrawężnikowe wykonuje się z materiału nienasiąkliwego w kształcie: 
a)  trójkątnym, jako przedłużenie jezdni do krawężnika; obliczeniową szerokość ścieku przyjmuje się 

wtedy jako równą 50,0 cm, 
b)  korytkowym; zagłębienie nie powinno być głębsze niż 5,0 cm i szersze niż 30,0 cm. 

Ścieki nawierzchniowe  (międzyjezdniowe) wykonuje się z materiału nienasiąkliwego w 
kształcie: 
a)  trójkątnym na koszowym załamaniu spadku nawierzchni; obliczeniową szerokość ścieku przyjmuje 

się wtedy jako równą 100,0 cm, 
b)  korytkowym; zagłębienie nie powinno być głębsze niż 3,0 cm i szersze niż 50,0 cm. 

1.3. Zasady eksploatacyjne ścieków 

 Ścieki powinny być wykonane z materiałów nieprzesiąkliwych na podbudowie zapewniającej 
trwałość konstrukcji w przypadku najazdu kołami pojazdów. 
 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny dna ścieku wynosi 0,2%. 
 Woda płynąca ściekami nie powinna mieć poziomu wyższego od jego najniższej górnej 
krawędzi. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  TYPU  ULICZNEGO 

 
Rys. 2.1. Krawężnik betonowy typu ulicznego 
 

 
 
Wymiary krawężników, cm 

Lp. Wysokość 
krawężnika 

h 

Szerokość 
krawężnika 

b 

Długość 
krawężnika 

l 

Szerokość 
skosu 

c 

Wysokość 
skosu 

d 
1 30 20 100 min. 3 min. 12 
2 30 15 100 max. 7 max. 15 

 
 
 
 
 
 
Rys. 2.2. Krawężnik kamienny typu ulicznego 
 

 

Wymiary krawężnika 

Lp. Oznaczenie Wymiar, 
cm 

1 Wysokość, h 35 
2 Szerokość, b 20 
3 Szer. skosu, c 4 
4 Wys. skosu, 

d 
15 

5 Długość, l 50 
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ZAŁĄCZNIK 3 

PRZYKŁADY  ŚCIEKÓW  ULICZNYCH  PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z  BETONOWEJ  
KOSTKI  BRUKOWEJ 

Rys. 3.1. Ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów betonowej kostki brukowej 

 

Oznaczenia: 

1. Krawężnik 
2. Betonowa kostka brukowa 

10 × 8 × 20 cm 
3. Podsypka cementowo- 

-piaskowa 1:4 
4. Ława z betonu klasy 

C 12/15  
 

Wymiary uzupełniające (a, b, c) 

Typ krawężnika 
Alternatywne wymiary 

uzupełniające, cm 

materiał wymiary, cm a b c 

betonowy 20 × 30 27 20 15 
15 × 30 22 15 10 

kamienny 20 × 35 32 20 15 
 
 
Rys. 3.2. Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej 

Oznaczenia i wymiary 
uzupełniające – według 
rys. 3.1 
 

 


