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SPIS TREŚCI: 

 
D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny 
D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg 
 
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
D-02.04.01. Wymiana gruntów samonośnych 
 
D-04.00.00 PODBUDOWY 

D-04.01.01   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny  
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.05.01. Podbudowa  i  ulepszone   podłoże   z  gruntu  lub   kruszywa stabilizowanego hydraulicznie  
 
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 
D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni ( dla pozysku frezowany do wbudowania w pobocze drogi) 
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie  
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone destruktem 
 
D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01. Oznakowanie poziome 
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
D-07.05.01. Bariery ochronne 
D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki  
 
 
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe   
D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 
D-08.05.01. Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej  
 
D-10.00.00. INNE ROBOTY 

D-10.03.01. Nawierzchnia (stała) z płyt wielootworowych 60x40x10  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 STWiORB D-M-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

 
 

 
 

45111000-8 

45111100-9 
45111200-0 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

Roboty w zakresie burzenia 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 
 

 
 

45112000-5 

45112710-5 

Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45200000-9 

 
 
 

         Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-
ści oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie: 
budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
 

 
45231000-5 

 

  
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów       
komunikacyjnych  i linii energetycznych 
 

45233000-9 
 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz       
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
 

  
45450000-6 

                    Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 

  

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
 



 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    3 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Tom 1, Branża: DROGOWA 

dla  zad:  
 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

       Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne" obejmują wymagania wspólne 

 dla Robót  - wg CPV Grupa robót budowlanych 45.10.00.00-8 i Grupa robót budowlanych 45.20.00.00-9  
 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z ustawą Prawo Budowlane obowiązującymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Specyfikacja Techniczna 
uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót oraz aktualne Prawo Budowlane. 
 
 W przypadku zmian, aktualizacji norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania               
uaktualnień we własnym zakresie.    
  
 

 D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 

STWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań tech-
nicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania pn.:  

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  

 
Projektowana rozbudowa drogi charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi drogi:  

 jezdnia o szerokości 6,0 m składająca się z dwóch pasów ruchu szerokości 3,0 m,  

 klasa techniczna drogi Z  

 kategoria ruchu KR 2,  

 jezdnia o spadku daszkowym 2 %,  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,  

 chodnik  nawierzchni z kostki betonowej,  

 dojścia do furtek,  

 zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej szerokości dostosowanej do szerokości bram (nie wię-
cej niż szerokość jezdni),  

 skrzyżowania z drogami poprzecznymi – parametry dostosowane do warunków lokalnych,  

 place zlokalizowane wzdłuż jezdni,  

 opaska z destruktu asfaltowego,  

 rozbudowa przepustu na rzece Fiszerka, 

 remont istniejących studni p.pożarowych,  

 przebudowa lub rozbiórka istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem.  
 
Zakres stosowania STWiORB 
 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót     
Budowlanych należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 
1.3.1. Wymagania ogólne 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych realizacją zadania 
w pkt.1.1. wyszczególnione w następujących STWiORB D:  
 
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 
D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny 
D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg 
 
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
D-02.04.01. Wymiana gruntów samonośnych 
 
D-04.00.00 PODBUDOWY 

D-04.01.01   Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny  
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-04.05.01.   Podbudowa  i  ulepszone   podłoże   z  gruntu  lub   kruszywa stabilizowanego hydraulicznie  
 
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 
D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni ( dla pozysku frezowany do wbudowania w pobocze drogi) 
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie  
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone destruktem 
 
D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01. Oznakowanie poziome 
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
D-07.05.01. Bariery ochronne 
D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki  
 
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe   
D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 
D-08.05.01. Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej  

D-10.00.00. Inne roboty 

D-10.03.01. Nawierzchnia ( stała) z płyt wielootworowych 60x40x10 
 
 
 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku         

z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkową                

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych                  

i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy takie jak pozwolenie na budowę 

wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, 
książka obmiarów lub Tabela Elementów Rozliczeniowych, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki 
służące realizacji budowy). 
1.4.4. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część dokumentacji 

budowy. 
1.4.5. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe stanowiące             
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samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 
1.4.6. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz                          

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.8. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów            

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.9. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.4.10. Inżynier - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, ujawniona w danych kontraktowych, uprawnio-

na do występowania w imieniu Zamawiającego, działająca zgodnie z zakresem czynności wynikającym z umowy, w 
zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków na budowie, sprawowania osobiście i za pomocą członków swojego 
zespołu kontroli zgodności realizacji robot z projektem, Ustawa Prawo Budowlane, przepisami, zasadami         wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków kontraktowych. 
1.4.11. Inspektor Nadzoru - osoba będąca członkiem zespołu Inżyniera o ściśle oddelegowanych uprawnieniach,   

pisemnie zatwierdzona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnień                       
i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robot             
i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikają-
cych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń bu-
dowy             ( zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane ) 
1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do               

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.14. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem zamawiającego,  

o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie Kontraktem. 
1.4.15. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 
1.4.16. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.17. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsłami obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach                 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów, pieszego. 
1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i                   

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników    
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudo-
wa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.   
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje                          
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 
1.4.24. 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. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i        

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do roz-
budowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
1.4.26. Pobocze- część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń orga-

nizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji  na-
wierzchni. 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszo-

na w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
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dotyczące sposobu realizacji Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita               

modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.32. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszo-

nym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.33. Rejestr obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.34. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.35. Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca            

wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
1.4.36. Wyrób budowlany - w rozumieniu przepisów (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. i Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011), oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 
w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwo-
ści użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
1.4.37. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.4.38. Znak budowlany - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że 

dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną. 
1.4.39. Znak CE - zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany    

wyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną lub Krajową Specyfikacją 
Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego. 
1.4.40. ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - wydana przez jednostkę administracji państwowej 

decyzja, na podstawie której będzie realizowane przedsięwzięcie. 
1.4.41. Zamawiający: 

Powiat Opolski 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

ul. Książąt Opolskich 27 
45-005 Opole 

1.5. 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. 

 Dla warstw konstrukcyjnych jezdni oraz użytych materiałów do ich produkcji należy stosować zapisy 
Wymagań Technicznych: WT-1, WT-2, WT-4 wg najnowszego wydania. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budo-
wy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na tere-
nie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla 
ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej 
technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na 
tych obszarach w szczególności przed: 

 hałasem 

 wibracją 

 drganiami i wstrząsami 

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 

 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 

 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.  

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, osia-
danie) zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z 
chudego betonu, itp.) zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. Koszty wykonania   
zabezpieczeń obciążają Wykonawcę. 

 Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód,   których źró-
dłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia      przedmiotowych za-
grożeń Wykonawca, wg własnej oceny, opracuje i wdroży program monitoringu i  zabezpieczenia ludzi, środowi-
ska i obiektów budowlanych w trakcie trwania robót i w okresie gwarancyjnym.  
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Elementem wyjściowym programu monitorowania powinna być opracowana przez Wykonawcę ekspertyza (dokumen-
tacja) techniczna oceniająca i dokumentująca istniejący stan techniczny budynków i budowli zlokalizowanych w obsza-
rze oddziaływania budowy. 
Opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, środowiska budynków i budowli przed w/w zagrożenia-
mi należy wykonać na koszt Wykonawcy. Wykonawca usunie powstałe, z jego winy uszkodzenia, na własny koszt. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności z ustaleniami: 

(1) - warunków ogólnych i szczególnych Budowy zawartych w Umowie 
(2) - szczegółowej specyfikacji technicznej 
(3) - Dokumentacji Projektowej 
(4) - wymaganiami Inżyniera 
(5) - ustaleniami pozwolenia na budowę 

Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę, że istniejąca na tere-
nie budowy i terenie przyległym infrastruktura techniczna (np. wodociągi, kanalizacja, sieć c.o., gaz, linie kablowe i 
napowietrzne WN, SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca prowadzenia robót chyba, że 
projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji 
do nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością 
zachowania ciągłości dostaw mediów, koszty dzierżawy światłowodów i otworów kanalizacji teletechnicznej, nie podle-
gają odrębnej zapłacie i obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca uzgodni odcięcia przyłączy z właścicielami po-
szczególnych mediów. Wykonawca sieci cieplnej musi tak zorganizować realizację robót aby przerwy w dostawie cie-
pła nie przekraczały 8 h. Organizacja robót realizowanego zadania, powinna uwzględniać lokalizację dróg tymczaso-
wych, technologicznych i  dojazdowych oraz wyjazdów z budowy. Koszt wykonania i likwidacji dróg technologicznych 
obciążają Wykonawcę robót. 
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekazał Wykonawcy w dniu  ..........................  Teren Budowy  ................  wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i zgodami, lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy 
i Rejestr Obmiaru robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiaro-
wych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.6.2. Dokumentacja Projektowa 
1.6.2.1. Dokumentacja, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona: 

 projekt budowlany, 

 projekt wykonawczy, 

 uzupełniające projekty tymczasowej organizacji ruchu dobrane w zależności od przyjętej technologii związanej 

 z prowadzeniem robót, 

 program zapewnienia jakości, 

 recepty laboratoryjne na mieszanki betonowe i inne, W/w projekty muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Koszty w/w uzgodnień i zatwierdzeń obciążają Wykonawcę robót. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu oraz właścicielami reklam przeznaczonych do usunięcia sposób ich         
demontażu i ewentualne ponowne usytuowanie. Wykonawca ujmie koszt tych czynności. Ww. projekty oraz Projekty 
Organizacji i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót muszą być zaopiniowane i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 1.6.2.2. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian 
wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w 
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany 
do użycia. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz 
uzyska wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inżynierowi: 

 Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2. 

 Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów. 

 Miejsc pozyskania materiałów miejscowych. 

 Projekty objazdów tymczasowych o ile występują. 

 Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej organizacji ruchu. 

 Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu. 

 Technologię wykonywania wykopów pod fundamenty. 

 Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych. 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót -3 kopie oraz 1 kopię w wersji elektronicznej umożliwiającej 
edycję - format *.dwg lub *.dxf lub *.dgn. 

Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie szczególnie: 

 Podbudów oraz warstw wiążących i ścieralnych, 

 Mieszanek betonowych dla poszczególnych klas betonu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej           
Zamawiającemu, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia.  
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1.6.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i istniejących obiektów na Terenie Budowy, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać zamieszczenie tablic informujących użytkowni-
ków drogi o zmianie organizacji ruchu. 
Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały łatwe do usunięcia 
po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi elementami 
odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy żółtej. Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów 
odblaskowych. Do jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne i punktowe elementy odblaskowe. 
Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywalnych robót nawierzchnio-
wych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwą ście-
ralną nawierzchni.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia, opinie i uzgodnienia na 
własny koszt. Wykonawca powinien opracować projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy w oparciu o obo-
wiązujące zasady organizacji ruchu. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyma-
ga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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 po-
jazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie-
odzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowa-
ne przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynie-
rem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt 
przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem i będzie je utrzymywał w nale-
żytym stanie. Wykonawca będzie również utrzymywał w należytym stanie trasy komunikacyjne, które będą obsługiwały 
budowę. 
1.6.4. Zachowanie ciągłości komunikacyjnej 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości komunikacji na istniejących trasach komunikacyjnych oraz 
zabezpieczenia ciągłości przepływu na ciekach położonych w obrębie prowadzenia robót przy budowie obiektów inży-
nierskich na czas prowadzenia tych robót. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do 
sporządzenia, dla każdego obiektu inżynierskiego, dla którego zachodzi potrzeba zachowania ciągłości komunikacji lub 
ciągłości przepływu na potoku w trakcie prowadzenia robót, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych. Do obo-
wiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środo-
wiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 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, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru, 

 możliwością zalania terenów, 

 uszkodzeniami drzew w sąsiedztwie prowadzonych robót, 

 uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

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

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowa-
nia. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie śro-
dowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
1.6.8. 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 niebezpiecz-
nych, 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. 
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu  odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej ele-
menty były w zadowalającym 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. W przypadku prowadzenia robót w warun-
kach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym 
zakresie. 
Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elemen-
tów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub 
jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi napra-
wami. 
1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma-
gań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obcią-
żenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
1.6.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 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. 
1.6.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy na-
stąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtwo-
rzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego 
uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia 
uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących dokładnego położenia tych urzą-
dzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich prze-
kładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.6.13. Ochrona saperska terenu robót 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do sprawdzenia całego terenu budowy 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 
na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Inżyniera o przystąpieniu do sprawdzenia terenu i 
każdorazowo    o    wykryciu    przedmiotów    niebezpiecznych    oraz    postępowania zgodnie z zaleceniami specjal i-
stycznych służb i informowania o nich Inżyniera.  
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2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 
definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wy-
magania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-
EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono norm - aprobat technicznych zgodnie z ustawą 
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 
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 wy-
dobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inży-
niera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakich-
kolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w   Kon-
trakcie będą w maksymalnym stopniu wbudowane. Nadmiar materiału z wykopu powinien zostać zutylizowany przez 
Wykonawcę na własny koszt bądź przewieziony w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów    w obrę-
bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były    za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera. Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z 
gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie 
Wykonawca. 
W przypadku, gdy tymczasowe składowisko odpadów znajduje się poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz 
koszty składowania na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie Wykonawca. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się 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. 
2.5. Materiały rozbiórkowe i odpadowe 

Wszystkie materiały z rozbiórek obejmujące elementy i urządzenia organizacji ruchu nadające się do ponownego wy-
korzystania należy, w porozumieniu z Inżynierem przekazać Zamawiającemu 
 -transport na miejsce wskazane przez   Zamawiającego. 
Pozostałe materiały, które powstały z rozbiórek elementy i urządzeń organizacji ruchu i nie nadają się do ponownego 
wykorzystania oraz materiały z pozostałych rozbiórek są własnością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub 
zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska [1, 2, 3]. Transport materiału pozostaje w gestii              
Wykonawcy.  
Materiały z rozbiórki oraz inne materiały odpadowe Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu 
zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami).  

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów na składowisko 
odpadów i uwzględnić to w cenie ofertowej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami 
sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i   prze-
transportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt własny. Jeżeli 
nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności z materiałem z rozbiórki należy postępować zgodnie z zasadami      opisanymi 
powyżej. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera i właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej 
zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-
dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakcepto-
wanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wyko-
nawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okre-
sowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możli-
wość 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 póź-
niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca  powinien dysponować sprawnym  rezerwowym 
sprzętem,  gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inżyniera, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczą-
ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca zainstaluje w miejscach wyjazdów z placu budowy na drogi publiczne, urządzenia do czyszczenia kół 
pojazdów, które wyeliminują nanoszenie na jezdnie przyklejonej do kół ziemi na własny koszt. 
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 Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu or-
ganizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Jeśli zajdzie taka konieczność to Wykonawca wykona na własny koszt projekty objazdów i przejazdów na czas robót w 
oparciu o obowiązujące zasady organizacji ruchu drogowego. Projekty te muszą być zaopiniowane przez Zamawiają-
cego i KW Policji oraz zatwierdzone przez Marszałka woj. świętokrzyskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za sto-
sowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projekto-
wej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace 
do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a na-
stępnie po zakończeniu budowy - złożyć operat z pomiaru powykonawczego - do państwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nad-
zór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy pode j-
mowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych materia-
łów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie 
produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Przed przystąpieniem do 
robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. 
W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w 
uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane na własny koszt. Podczas prac należy zwrócić 
szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają 
ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Wykonawca musi powiadomić właścicieli 
urządzeń w terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, tele-
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technicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych itp. Koszty nadzoru z tego tytułu ujęto w Cenie      Kon-
traktowej. 

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

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jako-
ści, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami     prze-
kazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: część ogólną opisującą: 

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

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i etapowaniem oddawania do użytkowania, 

 sposób zapewnienia bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

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

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

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

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

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

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

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

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni     sys-
tem kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-
niającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami zawartymi w Dokumentacji        Projekto-
wej i STWiORB. 
Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy     po-
siadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających   proce-
dury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi           Wykonaw-
ca. 
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. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostar-
czone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane,            w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwo-
ści co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obe j-
mują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Na 3 dni przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
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Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde życzenie 
Inżyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót     
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między   innymi   swoje   badania,   będzie   oceniać  jakość,   zgodność   
materiałów   i robót z wymaganiami STWiORB i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników 
własnych badań. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 

Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Kierownika Projektu: 
a) przed rozpoczęciem robót: 

 badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
b) w trakcie robót: 

 badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych STWiORB. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń, 
2. Wyroby nie posiadające znaku CE - pod warunkiem, że: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył 
deklarację zgodności z tą normą, w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w 
zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, posiada 
znak budowlany świadczący o zgodności wyrobu z Polską Normą albo aprobatą techniczną, a producent załą-
czył odpowiednią informację o wyrobie; 

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

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

3. Jednostkowy: 

 w danym obiekcie budowlanym  

 wyrób wytworzony według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz jej przepisami. 

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

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

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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 datę zatwierdzenia przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmono-
gramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i    za-
kresu tymczasowej organizacji ruchu, 

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

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia   i daty odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych od-
biorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

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

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

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z        po-
daniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzo-
ru/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu do ustosunkowania się. 
(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ślepym i      
wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 
Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Inspektor Nadzoru i są one potwierdzane przez Kierownika                     Bu-
dowy/Kierownika robót. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie     Inspek-
tora Nadzoru/Kierownika Projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. W obmiarach robót podaje się rzeczywiste ilości wykonanych robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar robót umożliwić ma kontrolę faktycznie wykonanych robót i zaawansowanie prac. Wyniki pomiaru nie 
będą podstawą do obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy 

 wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

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

 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą        
wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych. 

 Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w STWiORB. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

 Obmiary będą przeprowadzone przez Wykonawcę przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry-
ciem. 
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 Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Reje-
stru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 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 cza-
sie 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 będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 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 będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 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 dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego robót spo-
rządzony 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, 

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

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

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

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

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

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

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykona-
nie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. Kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

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

 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powro-
tem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budo-
wa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę terenu, koszty 
transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty Dokumentacji Projektowej, projek-
tów uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania 
obiektów tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające 
przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploata-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów natu-
ralnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, ochrona saperska terenu, ubezpie-
czenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wła-
ścicieli sieci, 

 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

 koszty wyłączenia linii ciągłych i z gotowością ruchową, 

 wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według potrzeb 
wynikających z przyjętej technologii w robót, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko Wy-
konawcy, 

 koszty zaprojektowania, uzgodnienia, zatwierdzenia i wykonania stałej organizacji ruchu drogowego, 

 przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB, 

 prace porządkowe. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wprowadzenia i utrzymania Czasowej Organizacji Ruchu spoczywa na Wykonawcy. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i wprowadzenia organizacji ruchu obejmuje: 

 koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

 wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy, 

 opracowanie technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze           
poprzecznej, 
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 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i       kon-
strukcji zabezpieczających tymczasową przebudowę urządzeń obcych oraz koszty związane z odszkodowa-
niami wynikłymi z konieczności niezbędnych przerw w dostawie mediów, 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i aktami wyko-
nawczymi) 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi zmianami i 

aktami wykonawczymi) 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późniejszymi zmianami i 

aktami wykonawczymi) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 stycznia 2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budow-

lanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 
2041) 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami) 
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim  powinny odpowiadać drogi  publiczne  i  ich usytuowanie 
(Dz.U.99.43.430). 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmo-
nizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

10. Warunki umowy nr 6/19/50/Ag/2012/2013 z dnia 11.02.2013r. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem osi 
trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych w terenie równinnym, dla zadania pn.:  

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem w 
terenie równinnym przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmuje: 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 

 wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spo-
sób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 odtworzenie reperów wysokościowych w terenie, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy  

Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1.1. Materiały do wyznaczenia trasy drogowej 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub trzpienie 
stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej nawierzchni), słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 
0,15-0,20 m i długości 1,5-1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości około 0,30m i średn i-
cy 50-80 mm. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3. 
3.2. Sprzęt do robót pomiarowych 

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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4.2. Wymagania dla transportu 

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu robót 
może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne pkt. 5. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wszelkie prace pomiarowe związane z realiza-
cją robót należą do obowiązków Wykonawcy. Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczę-
te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz niniej-
szymi STWiORB.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych (w tym punktów 
referencyjnych) i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uży-
ciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych.  

 Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

 Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wy-
nosić 500 m. 

Reper roboczy należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszą-
cych. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogo-
wej. 
Rzędne repera należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jedno-
znaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 
5.3. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charaktery-
styki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumen-
tacji Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć od-
powiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest wówczas, gdy Wykonawca 
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

 wyznaczenie krawędzi trasy, 

 wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) 

 wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. 
profilowanie przekrojów poprzecznych) 

Powyższe prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzu-
pełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczenia krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dosto-
sować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstę-
powi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie   przekrojów   poprzecznych   musi   umożliwiać  wykonanie   
nasypów   i wykopów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5 Trwałe zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego 

Po zrealizowaniu całego zadania, Wykonawca dokona trwałej stabilizacji punktów pasa drogowego w nw. sposób. 
Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnianego.  
 
W ramach zamówienia należy wykonać: 

 wznowienie punktów granicznych pasa drogowego po wykonaniu robót 

 trwałe zastabilizowanie tych punktów granicznych 

 okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego 

 wykonać operat techniczny zwierający: 
■ wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego w obowiązujących układach 
■ szkice wyniesienia z wymiarowaniem 
■ mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu. 
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Podstawę prawną do wykonania powyższych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne (Dz.U. Nr 30). Trwałej stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego oraz odcinki 
proste 0 max. Długości do 200m. Do trwałej stabilizacji należy zastosować betonowe słupki. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. Kontrolę jakości 
prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy  prowadzić  według ogólnych  
zasad określonych  w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostką obmiarową robót związanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy w terenie jest kompleksowe 
wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych w wymienionym zakresie (kpl).  

 Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem reperów wysokościowych w terenie jest kilometr 
[km.]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORBD-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyj-
nej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 wyznaczenie punktów głównych osi trasy, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie i odtworzenie reperów roboczych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

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

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

 Cena 1 kilometra [km.] odtworzonego trasy reperów wysokościowych obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 nawiązanie do istniejącej osnowy, 

 wyznaczenie wysokości istniejących reperów, 

 przeniesienie wysokości repera. 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

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

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

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

 Wytyczne techniczne G- Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 . 3.1. 

 Wytyczne techniczne G-Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 . 3.2. 

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

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
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 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    22 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

 D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem war-
stwy humusu, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka   w miej-
scowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu zgod-
nie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 1. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Przy robotach związanych z usunięciem humusu należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykona-
nie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt4. 
4.2. Transport humusu 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwę humusu należy zdjąć spycharkami z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach   
określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Humus należy zdjąć na pełną głębokość 
jego zalegania, która jest określona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana na roboczo przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Nadmiar zdjętego humusu należy składować po uzgodnieniu z Inwestorem.  

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

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

6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest metr kwadratowy m
2/

m
3
. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu na zasadach 
podanych w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego/lub metra sześciennego wykonania zdjęcia humusu obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania, 

 wywóz humusu na odkład lub utylizację nadmiaru ( po uzgodnieniu z Inwestorem), 

 odwodnienie terenu po odhumusowaniu, 

 zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, 
mechanicznych, itp.. 

 przewiezienie na plac składowy w obrębie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji skła-
dowiska w celu odwiezienia poza teren budowy humusu, 

 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej STWiORB. Nadmiar zdjętego humusu 
zagospodarować ( po uzgodnieniu z Inwestorem), 

 Koszty wynikające z ustalenia miejsca odkładów i rekultywacji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posia-
dacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75,poz. 527). 

 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    24 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

 D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką ele-
mentów dróg, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka     w 
miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB Roboty rozbiórkowe obejmują poniższy zakres: 

 

 rozebranie istniejących krawężników/obrzeż betonowych na ławie betonowej ,  

 rozebrane podbudowy z kruszywa, 

 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, 

 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, z płytek chodnikowych, z trylinki, 

 rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych, 

 zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych, 

 rozebranie oraz odbudowa ogrodzeń, 

 rozebranie istniejącego przystanku, 

 Rozebranie oraz odbudowa słupków kamiennych hektometrowych. 

  
1.4. Określenie podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i zaleceniami Inżyniera Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymaga-
nia ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 

 szpadle, 

 łopaty, 

 kilofy, 

 spycharki, 

 koparki, 

 frezarki, 

 zrywarki przyczepne, 

 ładowarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piła tarczowa, 

 samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót rozbiórkowych. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powin-
ny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Wszystkie materiały z rozbiórek obejmujące elementy i urządzenia organizacji ruchu nadające się do ponownego wy-
korzystania należy, w porozumieniu z Inżynierem przekazać Zamawiającemu. Materiały z  rozbiórek ogrodzeń  z przę-
seł przeznaczone  są do  ponownego wbudowania i należy je składować poza terenem budowy w trakcie jej trwania. 
Koszty transportu i składowania ponosi Wykonawca. Pozostałe materiały, które powstały z rozbiórek elementy i urzą-
dzeń organizacji ruchu i nie nadają się do ponownego wykorzystania oraz materiały z pozostałych rozbiórek są wła-
snością Wykonawcy i winny być zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska [1, 
2]. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszko-
dzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie   gruntu   wypełniającego   doły   po   
usuniętych   elementach   nawierzchni dróg i chodników powinno spełniać wymagania określone w punkcie 5.2. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i inne jest: 

 dla nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - metr kwadratowy [m
2
], 

 dla podbudowy z kruszywa - metr kwadratowy [m
2
], 

 dla słupków do znaków drogowych - sztuka [szt.], 

 dla tarcz i tablic znaków drogowych - sztuka [szt.], 

 dla krawężników/obrzeży  betonowych/kamiennych - metr [m], 

 dla nawierzchni z kostki brukowej, betonowej , kamiennej, z trylinki, z płytek chodnikowych j - metr kwadratowy 
[m

2
]. 

 dla ogrodzeń jest- metr bieżący [mb] / metr kwadratowy[m
2
] 

 dla przystanku osobowego-kpl  

 dla rozbiórki słupków kamiennych wraz z ponownym wbudowaniem - szt 

 remont ist. studni p.pożarowych-kpl 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane ze zdjęciem humusu podlegają odbiorowi robót zanikających ulegających zakryciu na zasadach 
podanych w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony 
środowiska o ile materiały nie będą nadawały się do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiałów i 
sprzętu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posia-
dacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, 
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527). 
 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz au-
torskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 
 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

 Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i 
przepisy. 
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 W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we             
własnym zakresie.     
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 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 D-02.01.01. Wykonanie wykopów 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych, 
dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare 
Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 
Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy drogi i obejmują 
wykonanie wykopów, zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 

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

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt 5. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasy-
pów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
 
Uwaga! Przy wykonywaniu wykopów może wystąpić konieczność obniżenia poziomu wody gruntowej lub wy-
pompowywania wody z wykopów. W takim przypadku wszystkie konieczne roboty związane z odprowadze-
niem wody oraz związane z doprowadzeniem podłoża nasypu oraz podłoża konstrukcji jezdni do wymaganych 
parametrów należy wykonać na koszt Wykonawcy. 
 

Miejsca odkładów mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Koszty wynikające z ustalenia miejsca odkładów oraz wykonania rekultywacji ponosi Wykonawca. 

5.3 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęsz-
czanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wy-
maganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone   w SST, propo-
nuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego 
modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

 dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymagania zostały spełnione, 

 wykonać doziarnienie gruntu po przez uzupełnienie krzywej uziarnienia brakująca grupą frakcji, w celu uzy-
skania wymaganych parametrów, 

 ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniające, 

 wykonanie warstwy 25 cm stabilizacji o wytrzymałości Rm=2,5MPa z zastosowaniem spoiwa hydraulicznego.  

Przedstawione parametry E2 oraz Is na rysunku 1 odnoszą się dla gruntów nie ulepszonych spoiwami hydraulicznymi.  
W przypadku doprowadzenia gruntów z grupy nośności innej niż G1 do wymagane grupy nośności po przez wykonanie 
podłoża z gruntów ulepszonych spoiwami hydraulicznymi wymagane jest określenie wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w 
warstwie ulepszone podłoża. 

5.4. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych 
robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonu-
jących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszko-
dzeń powierzchni korpusu. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6.1. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projek-
towej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-02.00.01 pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem wykopów jest metr sześcienny [m
3
]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 pkt. 8 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m ] wykonania wykopów obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup dostarczenie i składowanie materiałów przeznaczonych do wykonania wzmocnienia lub ulepszenia 
gruntów, 

 przygotowanie materiałów, 

 ewentualną cenę ulepszenia gruntu wraz z ceną użytego spoiwa i materiału doziarniającego, 
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 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie wykopów, 

 załadunek i transport urobku na odkład, 

 koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji składowisk, 

 wykonanie i rozebranie ew. umocnień, 

 profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych 
itp., 

 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w STWiORB, 

 koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

 monitoring wód gruntowych, 

 odwodnienie   wykopu   na   czas   jego   wykonania   wraz   z   niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do 
warunków na terenie budowy, 

 przeprowadzenie    wymaganych    pomiarów    i    badań    laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, 

 koszt wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 

 koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

 koszt uporządkowania i rekultywacji terenu, 

 nadzór saperski oraz archeologiczny, 

 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót. 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych, 

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy, 

 wszelkie    niewymienione    a    konieczne   do   wykonania   zadania    roboty, materiały i urządzenia, 

 wykonanie zakresu niniejszej specyfikacji objęte jest ryczałtem i wykonany obmiar nie może spowodować 
zwiększenia ceny. 

 
9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej staranności i jakości, bez 
przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych przez niniejszą specyfikację. W sporadycznych 
przypadkach, w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych: 
a) równości, 
b) spadków, 
c) grubości warstwy wzmacniającej lub ulepszonego gruntu 
 
w zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości wykonanego nasypu Zamawiający może wyrazić 
zgodę na odebranie robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie 
wartości dopuszczalnych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

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

 
 Inne dokumenty 

  
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nasy-
pów, dla zadania pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka                              
w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania nasypu zgodnie z zakresem w Dokumentacji            Pro-
jektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-02.00.01. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-02.00.01. "Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 2. 
 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać następujące wymagania: Grunty i materiały do 
budowy nasypów podaje tablica 1. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 3. 
 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt 
do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Rodzaj sprzętu zagęszczającego oraz ilość jego przejść 
po jednym śladzie na zagęszczanej warstwie musi być dobrana na poletku doświadczalnym. 
 

 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
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Rodzaje urządzeń 

 zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 

spoiste: pyły, gliny, iły gruboziarniste          

i kamieniste 

grubość 

warstwy [m] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[m] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne gładkie* 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 

Walce statyczne ogumione* 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 

Walce wibracyjne gładkie** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 

Walce wibracyjne okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 

Zagęszczarki wibracyjne** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do0,5 4 do 8 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do 4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg zrzu-

cane z wysokości od 5 do 10 m 
2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 5,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych 
**)Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości >15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-02.00.01. pkt. 5. 
 
5.2. Dokop 
5.2.1. Miejsce dokopu 

Miejsce dokopu ma zapewnić Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Miejsce dokopu powinno być tak 
dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport 
gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 
 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego 
gruntu do budowy nasypów. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 
prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przezna-
czonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z 
powrotem w miejscu ich pozyskania. 
 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w 
STWiORB D-01.00.00. „Roboty przygotowawcze".  

 
5.3.1.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia oraz nośność gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntów podłoża 
oraz wartości wtórnego modułu E2 przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Wymagane wartości zagęszczenia oraz nośności podłoża gruntowego w zależności od kategorii ruchu 
oraz rodzaju gruntu podłoża. 

  

 
 

Wartość wskaźnika zagęszczenia oraz wartości modułu wtórnego E2 należy przyjmować zgodnie z rysunkiem 1. Wartości Is 
oraz E2 dla podłoża pod nasyp przyjmuje się zgodnie z parametrami jak dla warstwy w której podłoże wystąpi (np. dla drogi 
o ruchu ciężkim w przypadku wykonywania nasypu o głębokości 1,0m od powierzchni robót ziemnych, w podłożu występują 
grunty niespoiste wówczas dla podłoża należy przyjąć parametry Is>1,0 oraz E2>60 MPa). 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia oraz nośności jest mniejsza niż określono na rysunku 1, Wykonawca musi 
zastosować odpowiednie zabiegi umożliwiające uzyskanie wymaganych parametrów np. poprzez zastosowanie.: 

dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymagania zostały spełnione, 
wykonanie doziarnienie gruntu poprzez uzupełnienie krzywej uziarnienia brakująca grupą frakcji, w celu uzyskania 
wymaganych parametrów, 

— ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniające, 

— wykonanie warstwy ulepszonego podłożą Rm=1,5MPa o grubości 15 cm. 
 

Proponowana technologia musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

Przedstawione parametry E2 oraz Is na rysunku 1 odnoszą się dla gruntów nie ulepszonych spoiwami hydraulicznymi. 
W przypadku gruntów ulepszonych spoiwami wymagane jest określenie wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w warstwie 
ulepszonego podłoża nawierzchni.  

5.3.1.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 
powiązania z podstawą nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w 
punkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów  
5.3.4. 5.3.3.1.Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów określonych w tabeli 1 z uwzględnieniem głębokości 
wbudowania w korpus i strefy przemarzania gruntu. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szeroko-
ści. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

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

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 
spadkiem górnej powierzchni około 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być 
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinienbyć jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności k10 > 6 

x
 10

-5
 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U > 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje grun-

tem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
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cementem. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji na-
wierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopu-
ścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgo-
conego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt 
5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakcepto-
wanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wy-
maganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Niedopuszczalne jest wbudowywanie kolejnych warstw nasypu na zamarzniętym korpusie. 
Po odmarznięciu już wykonanych warstw lub podłoża należy wykonać ponownie badania nośności i zagęszczenia na 
głębokość nie mniejszą niż 50 cm. 
W razie konieczności przerwania robót ziemnych na okres zimy Wykonawca musi zabezpieczyć na własny koszt wy-
konane już i odebrane roboty lub przed ponownym rozpoczęciem robót ostatnią, zamarzniętą warstwę o grubości mi-
nimum 50 cm wzruszyć, osuszyć i ponownie zagęścić. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarznię-
tych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem i osuszeniem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw.  
 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda   warstwa   gruntu   jak   najszybciej   po   jej   rozłożeniu,   powinna   być zagęszczona z zastosowaniem sprzę-
tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy za-
gęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadcza l-
nie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do za-
gęszczania podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych +2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych   +0 %, -2 % 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

Zgęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [4] lub wyznaczony z badań metodą płyty dynamicznej, 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane rysunku 2. 
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 Dopuszcza się stosowanie płyty obciążonej dynamicznie po odpowiednim skorelowaniu sprzętu do danego rodzaju 
materiału/gruntu. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykona wca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca musi na własny koszt usunąć warstwę i wbudować 
nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. Wykonawca może 
przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania inną metodę doprowadzenia warstwy gruntu do wymaganych właściwości. 
 5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

W celu zatwierdzenia proponowanej technologii budowy nasypów, na polecenie Inżyniera należy wykonać poletko 
doświadczalne. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m

2
, powinno 

być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 
4,5m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszyst-
kie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 
równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien 
być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając 
stosowanie aparatów izotopowych. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników 
zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść 
oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
 
 5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Materiały deponowane na składowiskach odkładów muszą być odpowiednio segregowane - tak aby gruntu nieprzydat-
ne nie zostały zmieszane z gruntami przydatnymi do budowy nasypów. Humus należy składować również na osobnym 
odkładzie. 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie 
od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy 
przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odle-
głość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

 nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

 nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, na 
odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących 
wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
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Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty 
przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB. Jeżeli nie określono inaczej, odkład 
powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 2,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 3% do 
5%. 
Odkłady muszą być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów muszą być 
obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z Dokumen-
tacją Projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne 
lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w Do-
kumentacji Projektowej, STWiORB lub przez Inżyniera. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezien ia grun-
tu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 6. 
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu 

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.2 ninie j-
szej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdze-
nie: 

— zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 

— zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

— odwodnienia. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 
5.2 oraz 5.3 niniejszej STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

— badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

— badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
— badania zagęszczenia nasypu, 

— pomiary kształtu nasypu, 

— odwodnienie nasypu. 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż trzy razy na 
każde rozpoczęte 5000 m

3
 . W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

— zawartość pyłów poniżej 0,063 mm, 

— wskaźnik nośności gruntu wnoś 

— wskaźnik filtracji, 

— wskaźnik różnoziarnistości. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

— prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

— odwodnienia każdej warstwy, 

— grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden 
raz na 500 m

2
 warstwy, 

— nadania   spadków   warstwom   z   gruntów   spoistych   według   pkt   5.3.3.1    poz. d), z częstotliwością 10 razy 
na 1 km 

— przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w punktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [4], oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205 [3]. Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej 
niż: 

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m
2
 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu od-

kształcenia. 
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Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpi-
sem w dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

— prawidłowości wykonania skarp. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochy-
leń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-02.00.01 pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest metr sześcienny [m
3
]. Objętość dokopu będzie 

ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej 
o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego sto-
sunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sze-
ściennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu 
po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 pkt. 8 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01 pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m ] wykonania nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża pod nasyp (profilowanie, zagęszczenie), 

 pozyskanie gruntu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

 transport urobku na miejsce wbudowania, 

 składowanie gruntu z dokopu, 

 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

 cenę ulepszenia gruntu wraz z ceną użytego spoiwa i materiału doziarniającego, 

 zagęszczenie gruntu, 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót, do czasu 
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

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

 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych, 

 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy, 

 wykonanie zakresu niniejszej specyfikacji objęte jest ryczałtem i wykonany obmiar nie może spowodować 
zwiększenia ceny. 
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9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej staranności i jakości, bez 
przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych przez niniejszą specyfikację. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986        Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-64/8931-01             Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
5. BN-64/8931-02           Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
6. BN-64/8931-12             Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 

4. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
6. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we 
własnym zakresie.     
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 D-02.04.01. Wymiana gruntów samonośnych 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą                 
słabonośnego podłoża dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 
w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania wymiany słabonośnego podłoża zgodnie z zakresem w 
Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wymiana gruntu - zabieg polegający na odspojeniu i usunięciu całego (lub częściowego) materiału nieprzydat-

nego oraz zastąpieniu go materiałem przydatnym wg STWiORB oraz zagęszczeniu zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa. 
1.4.2 Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-02.00.01. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.01. "Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów, ich   pozyskiwania i   składowania podano w STWiORB D-02.00.01pkt. 
2. 
2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

2.3. Stosowane materiału do wymiany gruntu 

Do wymiany należy użyć kruszywa spełniającego wymagania: 

 kruszywa naturalnego mineralnego niespoistego o uziarnieniu piasku średniego, grubego, pospółki, o wskaź-
niku różnoziarnistości U _ 3,0 oraz zawartości frakcji pylastej nie większej ni_ 5%, 

 lub kruszywa odzyskowego pochodzenia przemysłowego, posiadającego atest do stosowania w budownictwie 
pod warunkiem uzyskania wymaganych parametrów nośności i zagęszczenia. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Do wymiany gruntów i zagęszczenia powierzchniowego należy stosować sprzęt przewidziany do wykopów wg 
STWiORB D.02.01.01 i nasypów wg STWiORB D.02.03.01. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.4. 
4.2. Transport sprzętu 

Wszystkie używane środki transportowe powinny być zgodne z warunkami Kontraktu, wymienione przez Wykonawcę 
w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. 
4.3. Transport materiałów 

Do transportu gruntów organicznych i słabonośnych należy użyć samochodów skrzyniowych, samowyładowczych lub 
innych. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoce-
niem, zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Grunty organiczne i słabonośne należy wywieźć na 
miejsce odwozu, w warunkach zabezpieczających przed obsypywaniem sie gruntu na już wykonanych odcinkach dro-
gi. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z kosztami składowania i utylizacji. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 5. 

Wykonawca powinien stosować metody i technologie wzmocnienia podłoża gruntowego opisane w Dokumentacji Pro-
jektowej, bądź też zgodnie z opisem podanym w innych częściach niniejszego punktu. 

 
5.2. Wymiana gruntów organicznych i słabonośnych 
5.2.1. Zasady wykonywania robót 
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Występowanie obszarów zalegania gruntów organicznych oraz słabonośnych przeznaczonych do  wymiany określono 
w Dokumentacji Projektowej. Metodę powyższą można równie zastosować w przypadku stwierdzenia materiału o nie-
pewnym składzie w trakcie prowadzenia wykopów (lub na terenie nasypów w gruncie rodzimym poniżej nasypu) w 
uzgodnieniu z Projektantem na podstawie ekspertyzy geotechnicznej. 

 
5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera: 
- ustalić lokalizacje terenu robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia da-
nych wysokościowych, 
- zwrócić szczególna uwagę na ewentualne kolizje z instalacjami podziemnymi, 
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie, itd., 
- wykonać prace udostępniające teren robót. 
Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Wykonawca określi 
sposób przygotowania terenu, który umożliwi w sposób bezpieczny i zgodny z projektem wykonanie robót. Po umożli-
wieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić sprawne odpro-
wadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze osu-
szenie lub odwodnienie terenu. Zaleca sie korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.01.01 w zakresie niezbędnym do 
wykonania robót przygotowawczych. 

5.2.3. Usuniecie gruntów organicznych i mineralnych słabonośnych. 

Usuwanie gruntów żalenie od głębokości ich zalegania i warunków gruntowych należy prowadzić metoda liniowa (sze-
rokoprzestrzenna), metoda bagrowania (wykopami jamistymi) lub metoda wypychania („push-out") zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa. Dodatkowo w zależności od rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych należy przestrzegać 
poniższych zasad: 
- w przypadku występowania poniżej usuwanych gruntów, wrażliwych na zmiany wilgotności oraz łatwych do rozma-
kania gruntów drobnoziarnistych (np. pyły, pyły piaszczyste, gliny piaszczyste, gliny pylaste) - należy je szczególnie 
chronić przed dostępem wody gruntowej i opadowej, 
- w przypadku występowania wody podziemnej pod ciśnieniem hydrostatycznym - obniżenie poziomu ustabilizowane-
go zwierciadła wody podziemnej poniżej głębokości wymiany oraz bieżące usuwanie wody z powierzchni wykopów w 
trakcie prowadzenia robót,  
- bieżące równoważenie ewentualnych ciśnień hydrostatycznych poprzez zastosowanie metody bagrowania wykopa-
mi jamistymi, z maksymalnym skróceniem okresu czasu pomiędzy usunięciem gruntów, a wypełnieniem wykopu grun-
tem nasypowym niespoistym. 
 
 
5.2.3. Wbudowanie gruntów nasypowych. 

Nowy materiał należy zabudowywać w sposób analogiczny jak przy budowie normalnych nasypów, zgodnie z 
STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypów" z tą różnica, że na obszarach wymiany należy uzyskać zagęszczenie 
zgodne z Dokumentacją Projektową oraz niniejszą STWiORB. Wyjątek stanowi wymiana  gruntów  metoda wypycha-
nia  („push-out")  wykonywana zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 
 
5.3. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 
5.3.1. W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty po-

winny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji. 
5.3.2. W przypadku natrafienia w trakcie robót na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast powia-
domić Inżyniera. Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne środki w celu bezpiecznego przekazania i składo-
wania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi służbami. 

5.3.3. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w         
Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Wymiana gruntów organicznych i słabonośnych 
6.2.1. W zakresie  badan  kontrolnych  skuteczności  usunięcia  gruntów organicznych 
1 mineralnych słabonośnych przewiduje sie: 

6.2.1.1. Kontrole dna wykopu po wybraniu osadów organicznych/słabonośnych (w przypadku wymiany wykonywanej 
w warunkach „na sucho"), prowadzona przez Nadzór Geotechniczny. 
6.2.1.2. W przypadku braku możliwości kontroli czystości wymiany (bagrowanie poniżej lustra wody), należy wykonać 
min. 1 badanie na około 400 m 

2
 powierzchni wymiany (wiercenie lub sondowanie CPT) oraz dodatkowo w punktach 

wskazanych przez Inżyniera Nadzoru, Nadzór Geotechniczny oraz Projektanta. 
6.2.2. W zakresie badan kontrolnych skuteczności wbudowania i zagęszczenia kruszywa mineralnego prze-
widuje sie: 

6.2.2.1. Konieczność wykonania badan przydatności wbudowanego gruntu: jedno badanie należy wykonać na około 



 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    41 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

3000 m 
3
 wbudowanego gruntu. 

6.2.2.2. W przypadku wykonywania wymiany w warunkach „na sucho", skuteczność zagęszczenia wbudowanego 
gruntu należy badać sonda dynamiczna lub statyczna - jedno badanie na około 400 m 
2
 obszaru wymiany gruntu oraz dodatkowo w punktach wskazanych przez Inżyniera Nadzoru, Nadzór Geotechniczny 

oraz Projektanta. W przypadku braku możliwości kontroli czystości wymiany (bagrowanie poniżej lustra wody), wyko-
rzystując badania skuteczności wymiany z punktu 6.2.1.2. należy określić jakość zagęszczenia nasypu budowlanego. 
Minimalne zagęszczenie nasypu budowlanego powinno wynosić: 
- IS_min.=0,97 (tj. ID_min.=0,64) w przedziale głębokości do 1,0 m poniżej poziomu górnej powierzchni wymiany 
gruntów, 
- IS_min.=0,95 (tj. ID_min.=0,54) poniżej głębokości 1,0 m. Wymagane parametry na górnej powierzchni wymiany 
gruntów: 
- wskaźnik zagęszczenia IS _ 0,97 (tj. wskaźnik odkształcenia I0 2,5/3,0*) *uzależnione od zastosowanego kruszywa 
mineralnego lub pochodzenia przemysłowego 
- wtórny moduł odkształcenia E2 _ 40 [MPa] 
Dodatkowo, w zależności od położenia górnej warstwy wymienionego gruntu względem projektowanej nawierzchni 
drogowej, powinny być spełnione wymagania normy PN-S 02205/1998. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest: 
- 1 m 

3
 (jeden metr sześcienny) gruntu słabonośnego przeznaczonego do wybrania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
objęte niniejsza STWiORB podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów, badan i oceny wizualnej. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik 
pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno bada-
nie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 metra sześciennego (m3) wykonania wykopów w ramach wymiany gruntu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

 oznakowanie robót, 

 wyznaczenie krawędzi wykopów, 

 odspojenie gruntu (niezależnie od rodzaju), wydobycie i załadowanie na środki transportu, przewiezienie i wy-
ładowanie na miejsce w całości ustalone w cenie kontraktowej i potwierdzonej przez Inżyniera, 

 odwodnienie wykopu w trakcie prowadzonych prac, 

 koszty związane z utrzymaniem czystości na przyległych drogach, 

Cena jednostkowa 1 metra sześciennego (m3) wbudowywanego nasypu w ramach wymiany gruntu obejmuje: 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 oznakowanie robót, 

 odwodnienie wykopu w trakcie prowadzonych prac, 

 przywóz i rozładunek wraz z formowaniem w wykopie gruntu z dokopu o parametrach zgodnych z punktem 
2.3, 

 zagęszczenie w wykopie nasypu budowlanego zgodnie z punktem 5.2.3., 

 koszty związane z utrzymaniem czystości na przyległych drogach, 

 wykonanie badan kontrolnych stwierdzających prawidłowość wykonanej wymiany.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
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- PN-EN 14679:2005/AC Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie gruntu. 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka. 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-04.00.00 PODBUDOWY D-04.01.01 

 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dla zad.: pn.:     
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare  Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 

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 SSTWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują czynności związane z wykonaniem koryta, profilowaniem      i 
zagęszczeniem pod ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na drodze w zakresie: 

- korytowania 

- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

- /uformowania i zagęszczenia poboczy gruntowych/ 

1.4 Nazwa i kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 

1.5 Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST-DM-00.00.00,,Wymagania ogólne”        
pkt. 1.5. 

1.6 Wymagania podstawowe dotyczące robót 

Wymagania podstawowe dotyczące robót podano w SST-DM-00.00.00,,Wymagania ogólne” pkt. 1.6. 

 

2. Materiały 

Nie występują. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2 Sprzęt do wykonania Robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta oraz do profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

–  koparek 0,6  m
3
, 

–  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt) 0,25m
3
, 

–  spycharek gąsienicowych 50 KM, 

–  walców statycznych 10 t i 15t, wibracyjnych samojezdnych, wibracyjnych 1-osiowych 0,6t,    

–  płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, ubijaków ręcznych, zagęszczarek wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 

5 Wykonanie Robót 

5.1Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST-DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz do profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych wa-
runkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
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Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szero-
kość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Profilowanie koryta polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłużnego i spadku poprzecz-
nego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do profilowania podłoża można przystąpić bezpośrednio przed ułożeniem 
warstwy odsączającej (lub innej warstwy która będzie układana bezpośrednio na wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu). Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co na j-
mniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniże-
nia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaak-
ceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia zgodnie z projektem. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is > 0,95. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgod-
nie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie ba-
dania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2.  Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności op-
tymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoce-
niem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilo-
wane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 
on na własny koszt. 

 

6. Kontrola jakości Robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST-DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Badania w czasie Robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowa-
nego podłoża podaje tabela 2. 

 

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta  co 30 m na prostych; w punktach głównych łuku; 

 co 20 m na łukach o R  100 m; co 10 m na łukach 

 o R  100 m, co najmniej 2 razy na długości ulicy 

2 Równość podłużna w sposób ciągły łatą 

3 Spadki poprzeczne  * co 20 m; co najmniej 2 razy na długości ulicy 

4 Rzędne wysokościowe co 25 m oraz w punktach wątpliwych 

5 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 300 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  
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Szerokość koryta (profilowanego podłoża). 

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

Równość koryta (profilowanego podłoża). 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

Rzędne wysokościowe. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie po-
winny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

Ukształtowanie w planie 

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

 

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 lub metodą obciążeń płyto-
wych, nie powinien być mniejszy od podanego w tabeli 1 lub dokumentacji projektowej. Jeśli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2001. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 po-
winny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

 7. Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST-DM-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2 Jednostka obmiarowa 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przed-
miarze Robót. 

 

8 Odbiór Robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST-DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

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

 

 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania koryta wraz z poboczami obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład, pobocze lub hałdę, 
przemieszczenie, załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub w mie j-
sce brakującego gruntu do formowania poboczy, profilowanie dna koryta lub podłoża z mechanicznym zagęszczeniem, 
uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu wraz z zagęszczeniem, utrzymanie koryta lub podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienio-
ne, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej. 
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Przepisy związane 

Normy 

1.  PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce i wentylacją. 

2.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

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

4.  BN-77/8931-12                Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia. 
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 D.04.02.01a    Warstwa  odcinająca  z geowłókniny  

 

l. WSTĘP SSTWiORB 

1.1 Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-
zanych z wykonywaniem warstwy odcinającej z geowłókniny dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej  nr 
1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 
+060,00” 

 

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB 

 Specyfikacja techniczna SSTWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy odci-
nającej z geowłókniny . 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Geosyntetyk - rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich kombinacji) wykonany z tworzy-
wa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a także w celu 
poprawy współpracy między nawierzchnią a podłożem gruntowym lub między poszczególnymi warstwami konstrukcji 
nawierzchni. 
 

1.4.2 Geowłóknina - geosyntetyk wyprodukowany z krótkich włókien ciętych, najczęściej metodą igłowania. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i określe-
niami podanymi w „Wymaganiach Zamawiającego" 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową , 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Zamawiającego". 

2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Zamawiającego". 

2.2 Geowłóknina 

2.2.1. Geowłóknina powinna posiadać aprobatę techniczną IBDiM. 

Geowłóknina separacyjno-filtracyjana układana bezpośrednio na podłożu z gruntów spoistych powinna wykazywać 
następujące właściwości: 
- masa powierzchniowa (gramatura)                      >300 g/m

2
, 

- wytrzymałość na rozciąganie > 10 kN/m, 
- wydłużenie graniczne < 100 %, 
- siła przebijająca stemplem CBR                          > 2,5kN, 

2.2.2. Elementy mocujące geowłókninę 

Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych o średnicy      ok. 12-^16 
mm. Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Element mocują-
cy powinien posiadać część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pręta w kształcie litery U lub 
przyspawany kawałek blachy. Elementy mocujące stosuje się na złączach (zakładach) i na krawędziach pasów geo-
włókniny. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
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3.2 Sprzęt stosowany przy układaniu geowłókniny 

Należy stosować drobny sprzęt pomocniczy taki jak; nóż, nożyce, młotek itp. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

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

 

 
4.2 Transport i składowanie geowłókniny 

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający uszkodzeniu geowłókniny i opakowania ochronnego z 
folii. W szczególności należy uważać, aby rolki geowłókniny nie były załamywane w czasie transportu i podczas    
przeładunków. 
Geowłóknina może byś składowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, że dopuszcza to producent, i że opako-
wanie fabryczne nie zostało uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a także przy długotrwałym składowaniu,     geo-
włókninę należy przechowywać w magazynach zadaszonych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

 
5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno zostać oczyszczone z elementów, które mogłyby uszkodzić geowłókninę (kamienie, korzenie drzew 
itp.), a także wyrównane (likwidacja lokalnych wgłębień i zapadnięć).  

5.3 Układanie geowłókniny 

Geowłókninę należy układać podłużnie do osi jezdni. Geowłóknina powinna być w trakcie układania lekko naciągana w 
kierunku długości pasa.Geowłókninę należy łączyć na zakład o szerokości min. 0,5 m. Na złączach pasów (zakład-
kach) należy mocować geowłókninę do podłoża elementami wg pkt 2.3. Dopuszcza się mocowanie geowłókniny po-
przez przyciskanie jej do podłoża stożkami kruszywa, przeznaczonego do układania warstwy przykrywającej         
geosyntetyk. Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić geowłókniny. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu bu-
dowlanego po geowłókninie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 

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

 
 
 
6.2 Zakres kontroli jakości 

Kontrola jakości obejmuje: 

1.Kontrolę przydatności materiałów 

Przydatność geowłókniny należy oceniać na podstawie atestów producenta oraz oględzin w celu stwierdzenia, czy 
materiał nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzeń. 

2.Kontrolę wykonania robót na podstawie oceny wizualnej w zakresie: 
- równości ułożonej warstwy (brak sfalowań i załamań geowłókniny), 
- ciągłości ułożonej warstwy (brak uszkodzeń mechanicznych geowłókniny), 
- prawidłowości wykonania złączy (zakładek). 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m
2)

 ułożonej warstwy z geowłókniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
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Roboty związane z ułożeniem warstwy odcinającej z geowłókniny podlegają odbiorowi na zasadach określonych w 
„Wymaganiach Zamawiającego". 

8.2 Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
czynności kontrolne wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednego metra kwadratowego [m
2
] ułożonej warstwy odcinającej z geowłókniny obejmuje : 

- roboty przygotowawcze, 

- sprawdzenie i wyrównanie podłoża, 
- zakup i dostarczenie geowłókniny, 

- rozłożenie geowłókniny ze stabilizacją. 

 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKiŁ, Warszawa 1988 r. 

2. Funkcje geosyntetyków w nawierzchni drogowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej 

SliTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zieliński P. 

3. Postępy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetyków w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych - 

wskazania projektowe. Materiały III Konferencji „Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowa-

niem geotekstyliów", Ustroń 1997 r. 

 
Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla zad. pn.:  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna  STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych               
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

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

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

  Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a) do skropienia podbudowy nie asfaltowej: 
-kationowe emulsje średnio rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
-upłynnione asfalty średnio odparowalne wg PN-C-96173 [3]; 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
-kationowe emulsje szybko rozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
-upłynnione asfalty szybko odparowywalne wg PN-C-96173 [3], 
-asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inżyniera. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 

 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

  Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
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L. p Rodzaj lepiszcza 
Zużycie (kg/m

2
) 

1. 

2. 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D200, D300 

 

od 0,4 do 1,2 

od 0,4 do 0,6 

Zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

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

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

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

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

Zaleca się używanie szczotek    wyposażonych w urządzenia odpylające: 

-sprężarek, 
-zbiorników z wodą, 
-szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w      
urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:  

-temperatury rozkładanego lepiszcza, 
-ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
-obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
-prędkości poruszania się skrapiarki, 
-wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
-dozatora lepiszcza. 
                Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej            
temperatury lepiszcza. 
                Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
                Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10% od ilości założonej. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport lepiszczy 
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 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację   termiczną, 
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. Emulsja może być 
transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych   opakowaniach pod warunkiem, że nie 
będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny  przeznaczone do       przewozu 

emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory   o pojemności nie większej niż 1 m
3

, a każda 
przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone 
do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych       lepiszczy. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

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

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po        

wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno      do-

stępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).  
 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Rodzaj lepiszcza 
Temperatury (

o
C) 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200 

Asfalt drogowy D 300 

od 20 do 40 
*) 

od 140 do 150 

od 130 do 140 

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

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

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej 
dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.  
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Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie wg normy 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy 

lepkość 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

   Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu                       
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:                                                                                                                                                       

- m
2

 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,                                                                                                                       

- m
2

 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. Odbiór robót 

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

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami 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 STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m
2

  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym pole-
waniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

  Cena  1 m
2

 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów  

 PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

 PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych  

10.2. Inne dokumenty 
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      Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 

 
Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 
Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem: 

 podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/63 mm, C90/3  o grubości 20 cm - nawierzchni jezdni  

 podbudowy zasadniczej na   chodnikach, zjazdach i placach z kostki betonowej o grubości 15 cm z kruszywa 
0/31,5  

 podbudowy zasadniczej  na placu z płyt ażurowych/prefabrykowanych  z kruszywa 0/63 mm grubości 30 cm 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest stosowany 

do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 

podbudowy pomocniczej lub podłoże. 
1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej 

na warstwę podłoża. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defin i-
cjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18] Mieszanki niezwiązane do 
dróg krajowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-00.00.00 Wymaga-
nia ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Wymagania wobec kruszyw 

Kruszywa przeznaczone na warstwę podbudowy pomocniczej i zasadniczej musi spełniać wymagania określone w 
poniższej tablicy 1. 
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2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać wymaga-
niom PN-EN 1008. Woda pitna - wodociągowa nie wymaga przeprowadzania badań. 
 
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do warstw podbudów  
 
2.4.1. Wymagania ogólne 

Kruszywa do mieszanek muszą odpowiadać wymaganiom tablicy 1. W mieszankach, które są wyprodukowane z róż-
nych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy 1. 
 
Mieszanki kruszyw muszą być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości i 
spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki muszą być jednorodnie wymieszane i charakteryzować 
się równomierną wilgotnością.  
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2.4.2. Zawartość pyłów 

Maksymalna zawartość pyłów <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudów muszą spełniać wymagania kategorii 
podanej w tablicy 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN 933-1 [2]. W przypadku słabych kruszyw zawartość 
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pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawar-
tość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora musi również spełniać wymagania 
podane w tablicy 2. 
2.4.3. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1[2] zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw do podbudów powinna spełniać wy-
magania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora. 
2.4.4. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy: 

 podbudowy pomocniczej i zasadniczej 0/31,5 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz KR3-5 musi spełniać wymagania 
przedstawione na rys. 1, 

 podbudowy pomocniczej i zasadniczej 0/63 dla kategorii ruchu KR1-2 oraz KR3-5 musi spełniać wymagania 
przedstawione na rys. 1, 

Jako wymaganie dla deklarowanej mieszanki, w fazie zatwierdzania materiału budowlanego w systemie jakości 4, 
obowiązuje tylko uziarnienie wymienione wewnątrz krzywych zaznaczonych linią przerywaną i podane wartości liczbo-
we na tych rysunkach. 
Dopuszczalne odchyłki zaznaczone są na rysunkach nr 1 oraz 2 za pomocą linii ciągłych i dotyczą materiału budowla-
nego pobranego do sprawdzenia z wykonanej warstwy po zagęszczeniu lub prób laboratoryjnych przesiewanych po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krot-
nym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnio-
ne, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych 
podanych na rys. 1, 2 - odpowiednio dla każdego rodzaju podbudowy. 
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2.4.5. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do nawierzchni z kru-
szywa niezwiązanego, o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania. 
 
2.4.6.Zawartość wody 

Zawartość wody w  mieszankach  kruszyw  musi  odpowiadać wymaganej  zawartości wody w trakcie wbudowywania i 
zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [13], w granicach podanych w tablicy 2.  
2.5. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez        In-
żyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i 
reprezentatywne próbki materiałów. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa należy stosować: 

— Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

— Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

— Doczepiane lub samojezdne zbiorniki na wodę wyposażone w urządzenia do równomiernego skrapiania na całej 
szerokości pasa, 

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

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszko-
dzeń i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przep i-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Warstwa podłoża powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z   Dokumenta-
cją   Projektową   lub   według   zaleceń   Inżyniera   z  tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw muszą być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 
Przed przystąpieniem do wbudowania materiału budowlanego, podłoże pod warstwę podbudowy musi być odebrane 
przez Inżyniera i dopuszczone do zabudowania. Wskaźnik zagęszczenia musi być zbadany na pełną głębokość i speł-
niać parametry techniczne podane w specyfikacji D.04.01.01 oraz w Dokumentacji  Projektowej.                
5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwa-
rzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem 
zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.5. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu nawierzchni należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. W 
miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Sposoby profilowania oraz zagęszczania warstwy podbudowy pomocn i-
czej jak i warstwy podbudowy zasadniczej muszą być dokładnie opisane w PZJ i wykonywane zgodnie z technologiami 
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu po wykonaniu poletek doświadczalnych. Zagęszczenie 
warstwy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [14] i wyznaczyć z badań Is > 1,0. W przypadku, gdy Inżynier wyra-
zi zgodę na kontrolę zagęszczania metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić wg Instrukcji 
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - załącznik 2, GDDP 1998 [19]. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia I0 warstwy nie większego od 2,2 tj. E2/E1< 2,2. 
Wilgotność technologiczna warstwy w czasie jej zagęszczania musi być dostosowana do metody zagęszczenia i rodzaju 
stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wyma-
ganego poziomu nośności oraz zagęszczenia. W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność 
mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 
Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności optymalnej kruszywo 
należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia przewilgoco-
nego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie 
wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w pkt. 6. 
5.6. Utrzymanie warstwy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany jak 
również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. Producent musi 
prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) w systemie jakości przynajmniej 4 oraz opisaną w załączniku C do WT-
4 2010 [18], aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania pkt. 2 niniejszej STWiORB. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad określonych w pkt. 2. w celu akceptacji mate-
riałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość badań 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni z kruszyw naturalnych stabilizowanych 
mechanicznie podano w poniższej tablicy 7. 

 

 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy pobierać w sposób loso-
wy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczenie warstwy musi odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is> 1,0 w przypadku 
gdy Inżynier Kontraktu dopuści możliwość oznaczenia zagęszczenia za pomocą modułów odkształcenia, wg Instrukcji 
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych -załącznik 2, GDDP 1998 [19], to stosunek modułu od-
kształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, nie może być większy niż 2,2. 
6.3.4. Właściwości kruszywa lub mieszanki 

Badania kruszywa przed rozpoczęciem robót powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych zgodnie 
z tablicą 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżynie-
ra. 

6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
przedstawiono w poniższej tablicy. 
 

 
 
6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopusz-
czalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać +2 cm. 
6.4.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej nie więcej niż 5 cm. 
 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 

Odchylenia rzędnych wysokościowych warstwy podbudowy od rzędnych projektowanych nie mogą być większe niż: 

dla podbudowy zasadniczej +0, -2 cm, dla podbudowy pomocniczej +1 cm i -2 cm. 
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6.4.4. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: dla podbudowy zasadni-
czej 1 cm, dla podbudowy pomocniczej 2 cm. 
6.4.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tole-
rancją + 0,5%. 
6.4.6. Szerokość podbudowy 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm. 
6.4.7. Zagęszczenie warstwy podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy należy badać co najmniej dwa razy dziennie. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można 
wykonywać dowolną metodą dopuszczoną przez Inżyniera.  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich punk-
tach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to 
będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. muszą 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęszczo-
ne. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość warstwy 
jest mniejsza od szerokości projektowanej i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym wyżej, to Wykonawca musi na 
własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 
6.5.3. Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. Powierzch-
nie muszą być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m
2
] wykonanej podbudowy pomocniczej lub zasadniczej z kruszywa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór podbudowy lub nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m
2
] wykonania podbudowy pomocniczej lub zasadniczej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, dostarczenie mieszanki na miejsce 
wbudowania, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, przygotowanie mieszanek 
zgodnie z receptą, oczyszczenie podłoża, rozłożenie mieszanki, doprowadzenie do wilgotności optymalnej, za-
gęszczenie rozłożonej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB, utrzymanie warstwy w czasie robót, 
koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

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

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 
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 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów, stosowanych w obiek-

tach budowlanych i budownictwie drogowym 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu (oryg.) 
 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
 PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 
 PN-EN 1097-2: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie (oryg.)  
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości 
 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.) 
 PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wy-

mywanie kruszyw 
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-

nych.  
 Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) 
 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-

nych  
 Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
 PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 
 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryj-

nych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora (oryg.) 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania 

do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia li-
niowego 

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

 PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 

10.2. Inne dokumenty 

 WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych - załącznik 2, GDDP 1998 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

 
Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.      
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 D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego hydraulicznie. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

    
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
podbudowy oraz ulepszeniem podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego hydraulicznie dla zadania pn.:  

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 
ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu poniższych warstw podbudowy: 

- warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie C1,5/2≤ 4,0 MPa o grubości 10 cm 

- warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie C1,5/2≤ 4,0 MPa o grubości 11 cm  

- warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie C1,5/2≤ 4,0 MPa o grubości 15 cm  

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie C1,5/2≤ 4,0 MPa o grubości 30 cm  

-  
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem - warstwa zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na 

której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka ustalonych, optymalnych ilości gruntu, cementu i wody. 
1.4.3. Stabilizacja gruntów cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego z opty-

malną ilością cementu/spoiwa drogowego i wody oraz zagęszczeniu takiej mieszanki, która osiągnie odpowiednią 
wytrzymałość po 7 i 28 dniach twardnienia. 
1.4.4. Wskaźnik mrozoodporności - stosunek wytrzymałości próbek poddanych 14 cyklom zamrażania i odmraża-

nia po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymałości próbek poddanych nasyceniu wodą przez 14 dni, po 14 
dniach od dnia wykonania wyrażony ułamkiem dziesiętnym. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00     Wy-
magania ogólne" pkt 2. 
2.2. Warstwa gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
2.2.1. Wymagania wobec gruntu lub kruszywa 

Wymagania wobec gruntu lub kruszywa przeznaczonych na warstwę stabilizowaną cementem przedstawiono w tablicy 
1. Najważniejszym kryterium oceny przydatności gruntu/kruszywa przeznaczonego do stabilizacji cementem jest uzy-
skanie projektowanej wytrzymałości na ściskanie. 
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2.2.2. Wymagania wobec cementu 

Cement powinien spełniać wymagania PN-EN 197-1. Cement stosowany do stabilizacji gruntu powinien być cementem 
powszechnego użytku wg PN-EN 197-1. 
Przy wykonywaniu stabilizacji gruntu cementem, można stosować dodatki tj.: wapno, popioły lotne i chlorek wapniowy, 
na zasadach określonych w PN-S-96012:1997. 
2.2.3. Wymagania wobec wody zarobowej 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 
2.2.4. Wymagania wobec mieszanek z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Skład mieszanek gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, należy projektować ze względu na 
wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych metodą Proctora. Do projektowania mieszanek należy stosować 
wyłącznie materiały spełniające wymagania pkt. 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 niniejszej STWiORB. 
2.3. Projektowanie mieszanek z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub na polowych przeprowadzonych na tych 
samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane do wyko-
nania warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek, zagęszczanych metodą Proctora w 
formach walcowych o wysokości h = 8 cm i średnicy d = 8 cm, zgodnie z PN-S-96012:1997. Wytrzymałość określa się 
wg tablicy 2. 
 

 

2.3.2. Zawartość cementu 

Zawartość cementu powinna określona na podstawie badań laboratoryjnych. Maksymalna zawartość cementu okre-
ślona jest zgodnie z PN-S-96012:1997 w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w warstwie gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem wg PN-S-96012:1997 

 
 

Zawartość dodatków tj. wapno, popioły lotne, chlorek wapniowy określa się na podstawie wyników 
wytrzymałości na ściskanie oraz wyników badań mrozoodporności serii próbek sporządzonych z 
mieszanek cementowo-gruntowych z różną zawartością dodatków i porównaniu ich z wymaganiami podanymi w tablicy 
2. 
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2.3.4. Zawartość wody 

Zawartość wody w mieszance gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna być określona na podstawie 
procedury projektowej wg metody Proctora i doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu propono-
wanych składników. Zawartość wody - wilgotność optymalną należy określić zgodnie z PN-S-96012:1997. 
2.3.5. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 

Próbki walcowe przeznaczone na warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 
zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-S-96012:1997. Próbki po 
uformowaniu pielęgnuje się przez: 7 dni i 28 dni do badania wytrzymałości na ściskanie oraz przez 28 
dni do badania mrozoodporności w warunkach przedstawionych w normie PN-S-96012:1997. 

2.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie próbek przeznaczonych na warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego ce-
mentem oznacza się po 7 i 28 dniach pielęgnacji zgodnie z PN-S-96012:1997. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu, w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo/kruszywowo-
spoiwowych w mieszarkach: 

- mieszarek stacjonarnych, 

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

- zagęszczarek płytowych,  ubijaków mechanicznych  lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Transport wyprodukowanej w mieszarkach stacjonarnych gotowej mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem, powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 

 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinno być zagęszczone i sprofilowane do 
wymaganych w projekcie spadków poprzecznych i podłużnych oraz przechyłek na łukach. Podłoże powinno być za-
gęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. Nierówności podłoża w kierunku podłużnym i poprzecznym nie powinny 
przekraczać 15 mm. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją ±0,5%. Rzędne 
mogą różnić się względem projektowanych nie więcej niż o ±2cm. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to  po-
winny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera. 
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub we-
dług zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w 
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 
 
5.2.2. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania grun-
tu/kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien 
być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. 
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona z wytwórni 
powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby 
zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
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Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i po-
przecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpo-
wiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
 
5.2.3. Zagęszczanie 

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku po-
przecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładają-
cymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia 
i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych 
oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i po-
nowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.4. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pio-
nową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej 
mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W 
podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego 
pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być wzglę-
dem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.2.5. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m

2
, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co naj-
mniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co na j-
mniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym cza-
sie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

5.2.6. Utrzymanie wykonanej warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, warstwę stabilizowanego 
gruntu lub kruszywa, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać 
ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy stabilizowa-
nej cementem. Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabez-
pieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

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

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
podano w tablicy 4. 

 
 
6.3.2. Uziarnienie ulepszonego podłoża 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek. Uziarnienie powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 
STWiORB. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tole-
rancją +10% -20% jej wartości. 
6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 

6.3.5. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Gru-
bość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 1,5 cm. 
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Badanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem należy przeprowadzić na próbkach walcowych 
o d=h=8cm przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-S-96012. Wytrzymałość na ściskanie powinna być ozna-
czona po 28 dniach pielęgnacji i powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczącymi warstwy 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 
6.3.7. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 
6.3.8. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamra-
żania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących poszczególnych rodza-
jów ulepszonego podłoża. 

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoża stabilizowanego 
cementem 

6.5.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 5. 
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6.5.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość ulepszonego podłoża powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 
6.5.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy mierzyć 4-metrową łatą, zgod-
nie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm dla warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 
6.5.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją + 0,5 %. 
6.5.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, a rzędnymi projek-
towanymi nie powinny przekraczać tolerancji +1, -2 cm. 
6.5.6. Ukształtowanie osi warstwy 

Oś warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej nie więcej niż 5 cm. 
6.5.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż +10%, -15%. 
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego   
cementem 
6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy 

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

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

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w STWiORB dla warstwy gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpo-
wiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest   m
2
 (metr kwadratowy) warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomia-
ry i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 ulepszonego podłoża z mieszanek związanych hydraulicznie obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

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

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie warstwy w czasie robót, 

- koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

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

 PN-EN 933-1 Badania   geometrycznych   właściwości   kruszyw.   Oznaczanie składu ziarnowego. Meto-
da przesiewania 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaź-
nik kształtu (oryg.) 

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

 PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ście-
ranie (mikro-Deval) 

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania od-
porności na rozdrabnianie (oryg.) 

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

 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.) 
 PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wy-

mywanie kruszyw 
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-

nych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) 
 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-

nych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
 laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora (oryg.) 
 PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 
 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. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 
 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości 
 
 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
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Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i       prze-
pisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

 D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica    Ka-
towska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1., zgodnie z                                      
Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiążącej z betonu asfalto-
wego AC16W wg PN-EN 13108-1 [1] oraz norm związanych, zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji    Pro-

jektowej: 

- konstrukcja nawierzchni jezdni  
- AC 16 W  o gr. warstwy 8 cm dla obciążenia ruchem KR2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 

w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 
1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu równomiernie stop-

niowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
1.4.3. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze D > 45 mm oraz d >2 mm. 
1.4.4. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze D < 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 

mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetwo-
rzenia kruszywa sztucznego. 
1.4.5. Mieszanka   mineralna   (mm)-   mieszanka   kruszywa   i   wypełniacza mineralnego 

0 określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona na 

gorąco, spełniająca określone wymagania. 
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista - mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z wyłączeniem asfaltu 

lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i podbudowy, w której 

wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 
1.4.9. Pył - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.10. 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. 
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych na 

obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.12. Wymiar kruszywa - jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) 

1 górny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozo-
stają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Do l-
ny wymiar sita może być równy 0. 
1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 

wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
1.4.14. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom                                    

zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych prze-
znaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR1, KR2-KR4, KR5 są określone w odpowiednich rozdziałach 
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niniejszej Specyfikacji. 
2.1.3. W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 12591 [2] wraz załączni-
kiem krajowym NA i PN-EN 14023 [3] wraz załącznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 [4] wraz z załącznikiem 
krajowym NA. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Do betonu asfaltowego należy stosować dla kategorii ruchu KR1 do warstwy wiążącej asfalt drogowy 50/70, a dla 
kategorii ruchu KR 2-4 do warstwy wiążącej asfalt drogowy 35/50, spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 
[2] wraz z załącznikiem krajowym. Lepiszcza asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w WT-2:2010 [40] 
Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom przedstawionym w tablicy 1. 

 

 

 
  

2.3. Wypełniacz 

W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz według PN-EN 13043 [16] oraz 
spełniający odpowiednie wymagania określone w tablicy 3 - wg Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [39]. 
Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go przed zanie-
czyszczeniem i zawilgoceniem. 
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2.4. Kruszywo  

 
W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować kruszywa drobne i grube wg według PN-EN 
13043 [16] oraz spełniające wymagania podane odpowiednio w tablicach 4, 5 i 6 – wg Wymagań Technicznych WT-
1:2010 Kruszywa [39]. 
Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa. 
 

 
10 „Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3 [31], wyma-

gana kategoria: 

SB
LA 

11 Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-
EN 932-3 [32]: 

deklarowany przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22] 
p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

rriLPc0,1 

13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielko-
piecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 [22] 
p.19.1: 

wymagana odporność 

14 Rozpad   związków   żelaza   w   kruszywie   z żużla wielkopie-
cowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 [22] 

wymagana odporność 
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p.19.2: 

15 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 
1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<£ do war-

stwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa drobnego 
Wymagania 

KR1 KR2-KR4 KR5 

1 Uziarnienie  według  PN-EN  933-1   [15]; wymagana kategoria: GF85  
i GA85 

GF85 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kate-
gorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie wyższa 
niż: 

 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

5 Kanciastość  kruszywa  drobnego  lub  kruszywa 0/2 wydzielone-
go z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6 [33], 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: 
WA

 24 Deklarowana 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22] 
p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPc0,1 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D<8 dc warstwy 

wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa drobnego - Wymagania 

 KR1         KR2-KR4 KR5 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1  [15]; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według kate-
gorii: wraz z typowym przesiewem na sitach pośrednich 

GTCNR GTC20 GTC20 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie wyższa 
niż: 

 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 
z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6 [33], 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

E
CSDeklaro-

wana 
ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: 
WA

 24 Deklarowana 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22] 
p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

ITILPC0,1 

2.5. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. Dopuszcza się stosowanie sypkich środków adhezyjnych w postaci wapna. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w PN-EN 13808 - „Asfalty i 
lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych"[4] na zasadach określonych w STWiORB D-
04.03.01 [43]. 
2.7. Granulat asfaltowy 

Jeżeli stosowany jest granulat asfaltowy do warstwy wiążącej to musi on spełniać wymagania normy PN-EN 13108-8 
[1] oraz WT-2:2010 [40]. Przy zastosowaniu do mieszanki mineralno-asfaltowej, granulat nie może stanowić więcej niż 
10% masy mma. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza zgodnie z 
STWiORB D-04.03.01 [43]. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi dysponować następującym 
sprzętem: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
 Wytwórnia betonu asfaltowego musi zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 
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właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki, 

 układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

 skrapiarki, 

 walce lekkie, średnie i ciężkie, 

 walce stalowe gładkie , 

 walce ogumione, 

 szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące, 

 samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosów. 
Na wytwórni musi funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [34]. 
Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu wypełniacza i ewentualnie gra-
nulatu asfaltowego osiągnięta została żądana temperatura mieszania. Wypełniacz i granulat asfaltowy można pod-
grzewać. 
Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie otoczone lepiszczem i aby 
dodatki wymieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania materiałów do mieszalnika ma duże zna-
czenie dla jakości produkowanej mieszanki. Produkcja ma być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego 
przechowywania mieszanki w silosach, należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania - ma-
gazynowania mma powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki mma 
i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu na budowę. 
3.3. Sprzęt do wbudowania 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości z zadanymi spadkami samo-
jezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni (lub zespołu wytwórni). 
Układarki powinny być wyposażone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, 
urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
 
 
3.4. Sprzęt do zagęszczania 

W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić statycznymi walcami stalo-
wymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi (lub też zespołem tych walców). Co najmniej jeden 
walec stalowy w każdym zespole roboczym musi być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej 
mieszanki. 
3.5. Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem 

Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej właściwe oczyszczenie 
podłoża. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić i przechowywać w zbiornikach z izolacją termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do 
właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do składowania materiałów 
sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do mieszalnika. 
4.2.3. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z uwzględ-
nieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo uszkodzeniu. Możliwe jest 
stosowanie środków adhezyjnych płynnych oraz sypkich (wapno). 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed: 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. 
Drobne frakcje powinny być przewożone pod przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia 
materiału podczas transportu. Kruszywo powinno być składowane na utwardzonym placu, przygotowanym w taki spo-
sób, by uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub materiałem, którym utwardzono plac (podłożem). 
 Poszczególne frakcje należy magazynować w zasiekach lub w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych  
frakcji. 
4.2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zorganizować, aby zapewnić jej minimalne straty cieplne. Mie-
szankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, specjalistycznymi pojazdami, samowyładowczymi - wysokoto-
nażowymi, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. W celu ułatwienia wyładunku 
mieszanki mineralno-asfaltowej, można po uzgodnieniu z Inżynierem stosować pokrycie powierzchni wewnętrznej 
skrzyni środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki. Z zastrzeżeniem, aby zastosowana substancja nie dzia-
łała destrukcyjnie na mieszankę. Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czekały na budowie 
na rozładunek, a jednocześnie układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowa-
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nie powinien zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Podczas transportu mieszanki asfaltowej 
muszą być zachowane graniczne wartości temperatury podane w tablicy 7. 
 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio przygotowanym. War-
stwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5

o
 C dla 

wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10
0
 C dla wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. Nie dopuszcza się ukła-

dania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
 
5.3. Wbudowywanie 

Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej, aby tzw. „dzienne działki robocze" (od-
cinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana w ciągu jednego dnia) były możliwie jak najdłuż-
sze. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły sposób poda-
wać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić nie-
przerwaną pracę układarki. Układarka musi pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować 
takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mine-
ralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki ma być odpowiednio zwiększona tak, aby po 
zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w odpowiednich rozdziałach niniejszej STWiORB. 
5.4. Czyszczenie i wykonywanie warstw 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy ograniczyć do minimum ruch 
pojazdów na warstwie, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy. W przypadku jakiegokolwiek zanieczysz-
czenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć starania  w  celu  jej  oczyszczenia,   a jeżeli  okaże  się  to   
niemożliwe  należy uzgodnić z Inżynierem dalsze postępowanie. 
5.5. Zagęszczanie 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej uzyskanie wymaganej grubo-
ści, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki mine-
ralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej mieszanki osiągnie taki poziom, że pozwoli to na zagęszczanie 
walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć 
zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania określonej w odpowiednich rozdziałach niniej-
szej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po 
walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. Zagęszczanie należy prowadzić przy 
użyciu sprzętu podanego w pkt 3.4. Powierzchnię warstwy wiążącej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym 
lub wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zapropo-
nowanych przez Wykonawcę. Zaleca się, aby walce były wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie prędkości 
jazdy, a walce wibracyjne, dodatkowo - częstotliwości wibracji. Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyj-
nych lub innych proponowanych walców na wykonanym przez siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie akcep-
tacji Inżyniera. 
5.6. Złącza i połączenia międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy dokładnie oczyścić, a jeśli zachodzi potrzeba to także umyć, a następnie skropić emu l-
sją asfaltową przed ułożeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [43] w celu zapewnienia odpowied-
niego połączenia międzywarstwowego, Uszczelnienie połączeń technologicznych i spoiny należy wykonywać zgodnie 
z punktami 8.3 oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [41] oraz STWiORB D-04.03.01 [43]. 
 
5.7. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy wiążące  
5.7.1. Wymagania ogólne 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, o minimalnej zawartości asfaltu w mieszance decydują wyniki Badania Typu 
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oraz dopuszczone odchyłki 

 

* (Zamawiający wymaga, aby przedstawione przez Wykonawcę Badania Typu dla proponowanego betonu as-
faltowego AC16 W były wykonane przez Niezależne Laboratorium posiadające odpowiednie doświadczenie 
oraz odpowiedni sprzęt badawczy), 

 

— określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akcepta-
cji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora.  
 
Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez niezależne 
(niezwiązane z Wykonawcą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 
Badania Typu należy przeprowadzić dla każdego nowego składu mma oraz w przypadku: 

- upływu 3 lat od ich wykonania, 
- zmiany rodzaju lepiszcza, 
- zmiany złoża kruszywa (jakiegokolwiek składnika), 

- zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
- zmiany gęstości kruszywa o więcej niż 0,05 Mg/m

3
, 

- zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności na roz-
drabnianie, odporności na ścieranie, 

- kanciastości kruszywa drobnego, 

- zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach od 9 do 11. Dopuszcza się zastosowanie 
podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki 
mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zacho-
waniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach badania 
typu. 
 
 Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca musi zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna opierała 

się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. 
Powinien także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych 
i wytrzymałościowych określone w niniejszej Specyfikacji. 
Zaakceptowana recepta przez Inżyniera lub przez wyznaczone przez niego laboratorium stanowi ważną podstawę 
produkcji. 
 
 5.7.2. Skład mieszanki 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu wyznaczonym przez punkty kontrolne. Punkty 
kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw wiążących z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości 
asfaltu podano w tablicy 8. 
 

 
 
Jeżeli w nawierzchni drogi KR-2-5 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć udział piasku łamanego co najmniej 50%. 
Wymaganą zawartość lepiszcza należy skorygować zgodnie z PN-EN 13108-1 [1] pkt. 5.3.1.3. 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z nor-
mą PN-EN 13108-20 [35] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 
tablicach 9, 10, 11 w zależności od kategorii ruchu, jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 
 
5.7.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

 
 

Odporność  
na działanie wody 

C.1.1, 
ubijanie, 
2x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], kondycjo-
nowanie w 40°C z jednym cyklem 
zamrażania 

a)
, badanie w 25°C 

ITSR 80 

a)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania po-
dano w załączniku 1 WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe [40] 

5.8. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, spełniającej wymaga-
nia podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki, posiadające certyfikowany system Zakładowej 
Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [34], zapewniające prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składni-
ków, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowa-
nie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie składn i-
ków powinno być sterowane elektronicznie. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być 
dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w 
sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją + 5°C. Tem-
peratura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 190°C dla asfaltu drogo-
wego 35/50 oraz 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB 25/55-60. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać właściwą temperatu-
rę mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne ze wskazaniami producen-
ta, a dla asfaltów nienormowych - wg wskazań producenta oraz zgodnie z odpowiednią Aprobatą Techniczną. 
5.9. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe oraz musi spełniać wymagania odpo-
wiadającej jej Specyfikacji i musi być odebrana przez Inżyniera. Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytu-
owanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien 
być zapewniony odpływ wody. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego nie powinny być większe od dopuszczalnych dla 
warstwy podbudowy z betonu asfaltowego, podanych w STWiORB D-04.04.02 [45]. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane 
ilości ustalone są w STWiORB D-04.03.01 [43]. Powierzchnie czołowe krawężników itp. urządzeń powinny być pokryte 
materiałem zgodnie z wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 [41] lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowa-
nym przez Inżyniera. 

5.10. Odcinek próbny 

Dla dróg o kategorii ruchu KR3-KR5 jeżeli zażąda tego Inżynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wy-
konawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. Do takiej pró-
by Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
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5.10 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowa-
niem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 
4.2.5 dla mieszanki wytwarzanej. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na od-
cinku próbnym i/lub w PTiOR. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszcze-
nia ułożonej warstwy musi być nie mniejszy niż 98,0% Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 12. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien przedstawić Badania 
Typu, wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz przedstawić porównanie wyników wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [35] z załącznikami 
w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.7.1  
Badania Typu należy ponownie wykonać i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Wymagania i odchyłki badań kontrolnych 

Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego oraz zawartości ziaren w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy powinny być 
zgodne z pkt. 8 WT-2:2008 [41] i wymaganiami podanymi w tablicach 13-18. 
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6.4. Badania w czasie robót 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 
17. 
 

 
 
6.4.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych z wymagania-
mi norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny być zgodne z walidacją recepty laboratoryjną z tolerancją okre-
śloną w WT-2:2010 [40]. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r. -„Procedury badań 
i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych" [44].  
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w pkt 6.3. 
 
6.4.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

- penetracji w temp. 25°C, 

- temperatury mięknienia, 
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Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: 

- wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2., 

- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, są zgodne z 
odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2. 

 
6.4.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
6.4.5. Badanie właściwości kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 
 

 uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 

 tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 

 zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4, 

 kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 

 procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 [27] pkt. 4.1.7  (dotyczy 
kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego). 

 
Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w pkt 2. W przy-
padku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem (w przypadku gdy 
zmienia się typ petrograficzny, właściwości objętościowe lub gęstość ziaren o więcej niż 0,05 Mg/m3). 
 
6.4.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowied-
niego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w re-
cepcie laboratoryjnej i STWiORB. 
 
 
6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i   
odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru + 2
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB. 

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego                     
zainstalowanego w otaczarce. 
 
6.4.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji,      
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 
6.4.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do celów odbiorowych 

Gęstości oraz wolna przestrzeń mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla przy temperaturze referencyjnej określonej w dokumentach Badania Typu. Wyniki powinny być zgodne                     
z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub produkcji. 
 
6.5. Ocena dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

a) wizualna: 
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika rozściełacza oraz   
porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokry-
cia   ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza; 

b) dokumenty przewozowe materiału budowlanego: 
Każda partia dostarczonej na budowę mieszanki mineralno asfaltowej musi posiadać dokumenty przewozowe                
potwierdzające ilość oraz właściwości techniczne dostarczonego materiału budowlanego oraz konieczne dokumen-
ty zgodne z ZKP. 

c) dokumenty te należy gromadzić w celu rozliczenia wbudowanego materiału budowlanego i ewentualnej kontroli    
Nadzoru Budowlanego. 
 

6.6. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
6.6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 18. 
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6.6.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją +5 cm.              
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji na-
wierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 
5 cm. 
 
6.6.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą równoważną, nie powin-
ny być większe, niż określone w Rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne [44. 

 
6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumen-
tacją Projektową, z tolerancją + 0,5 %. 
 
6.6.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z dopusz-
czalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopusz-
czalnych odchyleń. 
 
6.6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 

 
6.6.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy wiążącej z tolerancją +10%. 

 
6.6.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji   
wielowarstwowej muszą być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
 
6.6.9. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,   
łuszczących się i spękanych. 
 
6.6.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie (nie mniejsze niż 98%) i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty   uznaje   się   za   
wykonane   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i   
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji   
obiektu ulegną zakryciu. Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników   laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomia-
rów cech geometrycznych. W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres 
robót poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. 
 
Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie       
uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. Odbiorowi robót zanikających podlega: 

- oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 

- warstwa podbudowy, 
- warstwa wiążąca. 
 

8.3. Zasady odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do obrotu 

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21 
[34]. 
Do odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do obrotu w celu trwałego         
wbudowania wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

- deklaracja właściwości użytkowych, 

- oznakowanie   CE,   potwierdzające   zgodność  wyrobu   budowlanego   z zadeklarowanymi właściwościami użyt-
kowymi. 

Kontrola Nadzoru sprawdza przedstawione dokumenty i wystawia zgodę na wbudowanie mma. 
 
8.4. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. 
Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz skompletowaniu całej przewidzia-
nej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisem-
nie Inwestora. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w WT-2:2008 [41] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawcą. Jeśli dokumenty Przetargowe, PFU lub Umowa wy-
magają inaczej to te wymagania są nadrzędne. Całkowita   wielkość   potrąceń   to   suma   potrąceń   za   poszcze-
gólne   wady występujące w wykonanym obiekcie. 
 
W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w p. 8. STWiORB, wyko-
nany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do czasu wykonania niezbędnych robót 
dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie 
wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z Wy-
konawcą robót. 
 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej nawierzchni uściślających za-
kres robót wykonanych wadliwie - wymagających ponownego wykonania. Niezbędne badania mogą być przeprowa-
dzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy. 
Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca musi           
natychmiast usuwać na własny koszt. 
 
8.6. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą wyceniane szacunkowo 
przez Inżyniera i Komisję odbioru robót. 

8.7. Odbiory robót pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawcą. 

8.8. Zasada postępowania przy zmianie dokumentów odniesienia. 

W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowiązują wytyczne zaktualizowane. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

- dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami, 

- odcinek próbny, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną lub posmarowanie lepiszczem krawędzi warstwy, krawężników, ście-

ków oraz urządzeń obcych, złącz oraz stykających się krawędzi technologicznych warstwy wiążącej i krawęż-
ników, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- zagęszczenie i uformowanie, bądź obcięcie krawędzi i zabezpieczenie asfaltem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

- utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających drogach); 

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji. 
- odwiezienie sprzętu i zbędnych elementów zastosowanych na czas budowy; 

- doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót. 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń             

podziemnych, 

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

- koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 
- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy. 

 
 9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej staranności i jakości, bez   
przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych przez niniejszą specyfikację. W sporadycznych                   
przypadkach, w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych: 

- grubości warstwy, 
- składu mieszanki mineralnej, 
- zawartości lepiszcza, 
- wskaźnika zagęszczenia, 
- równości, 

w zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości użytkowych nawierzchni Zamawiający może wyrazić 
zgodę na odebranie robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie              
wartości dopuszczalnych. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
 

  

1. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy. 
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych. 
3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów 
   modyfikowanych polimerami. 
4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
   asfaltowych. 
5. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą. 
6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia - 
   Metoda Pierścień i Kula. 
7. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na starzenie pod 
   wpływem ciepła i powietrza - Część 1: Metoda RTFOT. 
8. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Metoda otwartego tygla  
 2592  Clevelanda 
9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności. 
10. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury łamliwości metodą 
   Fraassa. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00209
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00209
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11. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 
   modyfikowanych, metoda z duktylometrem. 
12. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii odkształcenia. 
13. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
   modyfikowanych. 
14. PN-EN 13399 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Oznaczanie  stabilności podczas 
   magazynowania asfaltów modyfikowanych. 
15. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie 
   składu 
   ziarnowego - Metoda przesiewania. 
16. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
   stosowanych   na   drogach,   lotniskach   i   innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 
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10.2. Inne dokumenty 

 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010. 

 Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe, 
2010. 

 Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 2008. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430). 

 STWiORB D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 

 Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 64 IBDiM 2002 r. 

 STWiORB D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego". 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 
  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Ka-
towska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1., zgodn ie z     Spe-
cyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu             
asfaltowego  AC11S. [1] oraz norm związanych, zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej: 

- konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Klapacz 
- AC 11 S gr. warstwy 4 cm dla obciążenia ruchem KR2. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 

w Specyfikacji STWiORB D-M-00.00.00 - „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 
1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu równomiernie stop-

niowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
1.4.3. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze D n 45 mm oraz d mm. 
1.4.4. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze D r 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 

mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetwo-
rzenia kruszywa sztucznego. 
1.4.5. Mieszanka   mineralna   (mm)-   mieszanka   kruszywa   i   wypełniacza mineralnego 

0 określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona na 

gorąco, spełniająca określone wymagania. 
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista - mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z wyłączeniem asfaltu 

lanego), ścieralnej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Mieszanka gruboziarnista - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej i podbudowy,  w 

której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 
1.4.9. Pył - kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.10. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mine-

ralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do 
asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych na 

obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.12. Wymiar kruszywa - jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) 

1 górny (D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozo-
stają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Do l-
ny wymiar sita może być równy 0. 

1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 

wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
1.4.14. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergo-

wanego asfaltu. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych prze-
znaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 i KR2 są określone w odpowiednich rozdziałach niniejszej 
Specyfikacji. 
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2.1.3. W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 12591 [2] wraz załączni-
kiem krajowym NA i PN-EN 14023 [3] wraz załącznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 [4] wraz z załącznikiem 
krajowym NA. 
 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Do betonu asfaltowego należy stosować dla kategorii ruchu KR1 do warstwy ścieralnej asfalt drogowy 50/70, spełnia-
jący wymagania określone w PN-EN-12591 [2] wraz z załącznikiem krajowym. Lepiszcza asfaltowe powinny odpowia-
dać wymaganiom podanym w WT-2:2010 [42] Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz wymaganiom przedstawionym w 
tablicy 1.  
 

 
 

 Dla kategorii ruchu KR2 należy stosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-55 zgodnie z PN-EN 14023 [3] 
 wraz załącznikiem krajowym NA i wymaganiami podanymi w tablicy 2. 
 
 
Tablica 2. Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu modyfikowanego polimerami - 

polimeroasfaltu drogowego PMB 45/80-55 
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Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 
kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się                  
bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia   poli-
meroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego             
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.  
 
2.3. Wypełniacz 

W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz według PN-EN 13043 [16] oraz 
spełniający odpowiednie wymagania określone w tablicy 3 - wg Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41]. 
Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go przed zanie-
czyszczeniem i zawilgoceniem 
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2.4 Kruszywa 

W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować kruszywa drobne i grube wg według PN-EN 
13043 [16] oraz spełniające wymagania podane odpowiednio w tablicach 4, 5 i 6 - wg Wymagań Technicznych WT-
1:2010 Kruszywa [41]. 
Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i                   
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 
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2.5.Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie   środka   adhezy j-
nego   jest   dozwolone   tylko   w   oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. Dopusz-
cza się stosowanie sypkich środków adhezyjnych w postaci wapna. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w PN-EN 13808 - „Asfalty i 
lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych"[4] na zasadach określonych w STWiORB D-
04.03.01 [45]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza zgodnie z 
STWiORB D-04.03.01 [45]. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi dysponować następującym 
sprzętem: 

- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Wy-
twórnia betonu asfaltowego musi zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie 
właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki, 

- układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

- skrapiarki, 

- walce lekkie, średnie i ciężkie, 

- walce stalowe gładkie, 

- walce ogumione, 
- szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosów. 
Na wytwórni musi funkcjonować certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN13108-21 [34]. 
Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu wypełniacza osiągnięta została 
żądana temperatura mieszania. Wypełniacz można podgrzewać. 
Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie otoczone lepiszczem i aby 
dodatki wymieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania materiałów do mieszalnika ma duże zna-
czenie dla jakości produkowanej mieszanki. 
Produkcja ma być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki w silosach, należy 
wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania mma powinien uwzględniać możli-
wości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz 
czas transportu na budowę. 
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3.3. Sprzęt do wbudowania 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości z zadanymi spadkami samo-
jezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni (lub zespołu wytwórni). 
Układarki powinny być wyposażone w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, 
urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
3.4. Sprzęt do zagęszczania 

W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić statycznymi walcami stalo-
wymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi (lub też zespołem tych walców). Co najmniej jeden 
walec stalowy w każdym zespole roboczym musi być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej 
mieszanki. 
3.5. Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem 

Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej właściwe oczyszczenie 
podłoża. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

 
4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić i przechowywać w zbiornikach z izolacją termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do 
właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 
4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do składowania materiałów 
sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do mieszalnika. 
4.2.3. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z uwzględ-
nieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby nie uległo uszkodzeniu. Możliwe jest 
stosowanie środków adhezyjnych płynnych oraz sypkich (wapno). 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed: zanieczyszcze-
niami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frak-
cje powinny być przewożone pod przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia materiału pod-
czas transportu. Kruszywo powinno być składowane na utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposób, by unie-
możliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub materiałem, którym utwardzono plac (podłożem). Poszczególne frakcje 
należy magazynować w zasiekach lub w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji. 
4.2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zorganizować, aby zapewnić jej minimalne straty cieplne. Mie-
szankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, specjalistycznymi pojazdami, samowyładowczymi-
wysokotonażowymi, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. W celu ułatwienia wyła-
dunku mieszanki mineralno-asfaltowej, można po uzgodnieniu z Inżynierem Nadzoru stosować pokrycie powierzchni 
wewnętrznej skrzyni środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki. Z zastrzeżeniem, aby zastosowana sub-
stancja nie działała destrukcyjnie na mieszankę. Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czeka-
ły na budowie na rozładunek, a jednocześnie układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i oczekiwania 
na wbudowanie powinien zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Podczas transportu mieszanki 
asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości temperatury podane w tablicy 6. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio przygotowanym. Min i-
malna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o 
grubości > 3 cm nie może być niższa niż 0°C przed przystąpieniem do robót i +5°C w czasie robót. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru 
(V > 16 m/s). 
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5.3. Wbudowywanie 

Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej, aby tzw. „dzienne działki robocze" (od-
cinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudowywana w ciągu jednego dnia) były możliwie jak najdłuż-
sze. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły sposób poda-
wać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby umożliwić nie-
przerwaną pracę układarki. Układarka musi pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to możliwe. Należy stosować 
takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mine-
ralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki ma być odpowiednio zwiększona tak, aby po 
zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w odpowiednich rozdziałach niniejszej STWiORB. 
5.4. Zagęszczanie 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej uzyskanie wymaganej grubo-
ści, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej należy rozpocząć, gdy temperatura tej mieszanki osiągnie taki poziom, 
że pozwoli to na zagęszczanie walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań powierzchniowych. 
Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania określonej w 
odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni 
warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. Zagęsz-
czanie należy prowadzić przy użyciu sprzętu podanego w pkt 3.4. 
Powierzchnię warstwy ścieralnej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną wibra-
cją. Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę. Zaleca 
się, aby walce były wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie prędkości jazdy, a walce wibracyjne, dodatko-
wo - częstotliwości wibracji. Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych wal-
ców na wykonanym przez siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inżyniera. 
5.5. Złącza i połączenia międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy dokładnie oczyścić, a jeśli zachodzi potrzeba to także umyć, a następnie skropić emul-
sją asfaltową przed ułożeniem kolejnej warstwy, zgodnie z STWiORB D-04.03.01 [45] w celu zapewnienia odpowied-
niego połączenia międzywarstwowego, Uszczelnienie połączeń technologicznych i spoiny należy wykonywać zgodnie 
z punktami 8.3 oraz 8.6. Wytycznych WT-2:2008 [43] oraz STWiORB D-04.03.01 [45]. 
 
5.6. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwy ścieralne 

 
5.6.1. Wymagania ogólne 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

— doborze składników mieszanki mineralnej, 

— doborze optymalnej ilości asfaltu, o minimalnej zawartości asfaltu w mieszance decydują wyniki Badania Typu oraz 
dopuszczone odchyłki (Zamawiający wymaga, aby przedstawione przez Wykonawcę Badania Typu dla pro-
ponowanego betonu asfaltowego AC11S były wykonane przez Niezależne Laboratorium posiadające od-
powiednie doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt badawczy), 

— określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akcepta-
cji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora.  
Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez niezależne 
(niezwiązane z Wykonawcą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

Badania Typu należy przeprowadzić dla każdego nowego składu mma oraz w przypadku: 

— upływu 3 lat od ich wykonania, 
— zmiany rodzaju lepiszcza, 
— zmiany złoża kruszywa (jakiegokolwiek składnika), 

— zmiany typu petrograficznego kruszywa, 
— zmiany gęstości kruszywa o więcej niż 0,05 Mg/m

3
, 

— zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności na roz-
drabnianie, odporności na ścieranie, 

— kanciastości kruszywa drobnego, 

— zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 
W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach od 9 do 11. 
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w wypadku, gdy nastąpiła 
zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie po-
gorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właści-
wości w ramach badania typu.  
Podczas ustalania składu mieszanki, Wykonawca musi zadbać, aby projektowana recepta laboratoryjna opierała się na 
prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. Powinien 
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także zapewnić, aby mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i 
wytrzymałościowych określone w niniejszej Specyfikacji. 
Zaakceptowana recepta przez Inżyniera lub przez wyznaczone przez niego laboratorium stanowi ważną podstawę 
produkcji. 
 
5.6.2. Skład mieszanki 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu wyznaczonym przez punkty kontrolne. Punkty 
kontrolne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw ścieralnych z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości 
asfaltu podano w tablicy 7. 
Jeżeli w nawierzchni drogi KR-2 stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć udział piasku łamanego co najmniej 50%. 

Tablica   7.   Punkty   kontrolne   uziarnienia   mieszanki   mineralnej   do   warstwy ścieralnej 

 

Właściwość Przesiew [%(m/m)] 

AC 8 S AC 11 S 

 KR 1 KR 2 

Wymiar sita # od do od do 
[mm]     

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 70 90 - - 

2 45 60 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 6 14 5 11 

Zawartość lepiszcza 
całkowitego 

B
 min 5,8 B min 5,6 

Wymaganą zawartość lepiszcza należy skorygować zgodnie z PN-EN 13108-1 [1] pkt. 5.3.1.3. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [35] załącznik C oraz normami powiązanymi. Próbki powinny 
spełniać wymagania podane w tablicach 9, 10 w zależności od kategorii ruchu, jak i zawartości asfaltu 
Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 
 
 
5.6.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych 
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5.7. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym spełniającej wymagania 
podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki osiadające certyfikowany system Zakładowej Kontro-
li Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [34], zapewniające prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymie-
szanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w 
tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie obję-
tościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dozowanie składników po-
winno być sterowane elektronicznie. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozo-
wany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób 
pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją +5°C.  Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 
50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB 45/80-55. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać właściwą temperatu-
rę mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być 
zgodne ze wskazaniami producenta. 
5.8. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe oraz musi spełniać wymagania odpo-
wiadającej jej Specyfikacji i musi być odebrana przez Inżyniera. Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytu-
owanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien 
być zapewniony odpływ wody. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego nie powinny być większe od dopuszczalnych dla 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podanych w STWiORB D-05.03.05 [47] oraz dla warstwy zasadniczej z kru-
szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - STWiORB D-04.04.02 [48]. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową. Zalecane 
ilości ustalone są w STWiORB D-04.03.01 [45]. 
Powierzchnie czołowe krawężników itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem zgodnie z wymaganiami Wytycz-
nych WT-2:2008 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
5.9. Odcinek próbny 

Dla dróg o kategorii ruchu KR2, jeżeli zażąda tego Inżynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonaw-
ca wykona odcinek próbny w celu: 

— stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

— określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wy-
maganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

— określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na-
wierzchni. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inży-
niera. 
5.10 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowa-
niem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszank i podanej w pkt 
4.2.5 dla mieszanki wytwarzanej. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na od-
cinku próbnym i/lub w PTiOR Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.  
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Tablica 9. Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej w ułożonej warstwie 

L.p. Właściwości Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%]: - dla AC 8 S (KR2)-dla AC 
11 S (KR2) 

> 97 
> 98 

2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] dla mieszanek: 
- AC 8 S (KR2) 
- AC 11 S (KR2) 

1,0 + 4,0 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem Nadzoru, Wykonawca powinien przedstawić 
Badania Typu, wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz przedstawić porównanie wyników wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [35] z załącznikami 
w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.6.1 Badania Typu 
należy ponownie wykonać i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Wymagania i odchyłki badań kontrolnych 

Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego oraz zawartości ziaren w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy powinny być 
zgodne z pkt. 8 WT-2:2008 [43] i wymaganiami podanymi w tablicach 10-15. 
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6.4. Badania w czasie robót 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 
16. 

Tablica 16. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza  
(badania niepełne) 

1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa - dla każdej dostawy kruszywa - badania niepełne 
- przy każdej zmianie - badania pełne 

5 Temperatura składników mieszanki  
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno- każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania 
 asfaltowej  

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

6.4.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych z wymagania-
mi norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny być zgodne z walidacją recepty laboratoryjną z tolerancją okre-
śloną w WT-2:2010 [42]. 
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 2002r. -„Procedury badań 
i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych" [46]. Wyniki powinny być zgodne z receptą labora-
toryjną z tolerancją określoną w pkt 6.3. 
6.4.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

— penetracji w temp. 25°C, 

— temperatury mięknienia, 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: 

— wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2., 

— wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, są zgodne z 
odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2. 

6.4.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
6.4.5. Badanie właściwości kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

— uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 

— tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 
— zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4, 

— kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 
— procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 [27] pkt 4.1.7 (dotyczy kru-

szywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego). 
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Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w pkt 2. W przy-
padku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem Nadzoru (w przy-
padku gdy zmienia się typ petrograficzny, właściwości objętościowe lub gęstość ziaren o więcej niż 0,05 Mg/m3). 
6.4.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowied-
niego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
recepcie laboratoryjnej i STWiORB. 
6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 
odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru + 2
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB. 

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowa-
nego w otaczarce. 
6.4.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, za-
ładunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.4.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do celów odbiorowych 

Gęstości oraz wolna przestrzeń mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla przy temperaturze referencyjnej określonej w dokumentach Badania Typu. Wyniki powinny być zgodne z 
wynikami walidacji recepty w laboratorium lub produkcji. 
6.5. Ocena dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

c) wizualna: 
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika rozściełacza oraz 
porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokry-
cia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza; 

d) dokumenty przewozowe materiału budowlanego: 
Każda partia dostarczonej na budowę mieszanki mineralno asfaltowej musi posiadać dokum enty przewozowe  po-
twierdzające  ilość  oraz właściwości  techniczne  dostarczonego materiału budowlanego oraz konieczne dokumenty 
zgodne z ZKP. c) dokumenty te należy gromadzić w celu rozliczenia wbudowanego materiału budowlanego i ewentu-
alnej kontroli Nadzoru Budowlanego. 

6.6. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
6.6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 17. 
 

 

 

6.6.2. Szerokość warstwy 
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Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją +5 cm. Szero-
kość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch-
ni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.6.3. Równość warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy D oraz placów i parkingów należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodę równoważną, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie 
mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną po-
wierzchnią. Nierówności poprzeczne warstwy mierzone łatą 4 m, nie powinny być większe niż 9 mm dla dróg dojazdo-
wych. 
6.6.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumen-
tacją Projektową, z tolerancją + 0,5 %. 
6.6.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z dopusz-
czalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopusz-
czalnych odchyleń. 
6.6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.6.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy ścieralnej z tolerancją +10%. 
6.6.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej muszą być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
6.6.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia 
pokryte asfaltem. 
6.6.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
6.6.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWiORB i recepcie 
laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
obiektu ulegną zakryciu. 
Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót poprawkowych, zmniej-
sza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie 
wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. Od-
biorowi robót zanikających podlega: 

- oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 

- warstwa podbudowy, 

- warstwa wiążąca. 
 
8.3. Zasady odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do obrotu 

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21 
[34]. 
Do odbioru i dopuszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej jako wyrobu budowlanego do obrotu w celu trwałego wbu-
dowania wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dokumentów: 
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— deklaracja właściwości użytkowych, 

— oznakowanie   CE,   potwierdzające   zgodność  wyrobu   budowlanego   z zadeklarowanymi właściwościami użyt-
kowymi. 

Kontrola Nadzoru sprawdza przedstawione dokumenty i wystawia zgodę na wbudowanie mma. 
8.4. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. 
Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz skompletowaniu całej przewidzia-
nej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisem-
nie Inwestora. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
8.5. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w WT-2:2008 [43] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawcą. Jeśli dokumenty Przetargowe, PFU lub Umowa wy-
magają inaczej to te wymagania są nadrzędne. Całkowita   wielkość   potrąceń   to   suma   potrąceń   za   poszcze-
gólne   wady występujące w wykonanym obiekcie. 
W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w p. 8. STWiORB, wyko-
nany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do czasu wykonania niezbędnych robót 
dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie 
wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z Wy-
konawcą robót. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej nawierzchni 
uściślających zakres robót wykonanych wadliwie - wymagających ponownego wykonania. Niezbędne badania mogą 
być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy. 
Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca musi na-
tychmiast usuwać na własny koszt. 
8.6. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą wyceniane szacunkowo 
przez Inżyniera i Komisję odbioru robót. 

8.7. Odbiory robót pogwarancyjnych wg umowy z Wykonawcą. 

8.8. Zasada postępowania przy zmianie dokumentów odniesienia. 

W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1 obowiązują wytyczne zaktualizowane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

- dostarczenie materiałów, 

- opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami, 
- odcinek próbny, 

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

- podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną lub posmarowanie lepiszczem krawędzi warstwy, krawężników, ścieków 
oraz urządzeń obcych, złącz oraz stykających się krawędzi technologicznych warstwy ścieralnej i krawężników, 

- oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę nawierzchni, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- zagęszczenie i uformowanie, bądź obcięcie krawędzi i zabezpieczenie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

- utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających drogach); 

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

- odwiezienie sprzętu i zbędnych elementów zastosowanych na czas budowy; 
- doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót. 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziem-

nych, 

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 

- koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 

- koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy.  

9.3. Potrącenia 

Wszystkie roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę z dochowaniem maksymalnej staranności i jakości, bez 
przekraczania jakichkolwiek wartości dopuszczalnych określonych przez niniejszą specyfikację. W sporadycznych 
przypadkach, w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych: 

- grubości warstwy, 
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- składu mieszanki mineralnej, 
- zawartości lepiszcza, 
- wskaźnika zagęszczenia, 
- równości. 

W zakresie nie powodującym istotnego pogorszenia właściwości użytkowych nawierzchni Zamawiający może wyrazić 
zgodę na odebranie robót przy jednoczesnym potrąceniu kwoty zapłaty za tę część, gdzie występuje przekroczenie 
wartości dopuszczalnych. 
 
 
 
 
 
 
10.Przepisy związane 
10.1.Normy  
 

1. PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy. 
2. PN-EN 12591   Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
3. PN-EN 14023   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami. 
4. PN-EN 13808   Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
5. PN-EN 1426   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 
6. PN-EN 1427   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury spięknienia –Metoda Pierścień i Kula. 
7. PN-EN 12607-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 

powietrza – Część 1: Metoda RTŻOT. 
8. PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
9. PN-EN 12592   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności. 
10. PN-EN 12593   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa. 
11. PN-EN 13589  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, meto-

da z duktylometrem. 
12. PN-EN 13703   Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia. 
13. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
14. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych. 
15. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania. 
16. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na dro-

gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
17. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych czą-

stek – Badanie błękitem metylenowym. 
18. PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawarto-

ści wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
19. PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna. 
20. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 
21. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 
22. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna  
23. PN-EN 196-2  Metody badania cementu – Część 2Ś Analiza chemiczna cementu. 
24. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: 

Liczba bitumiczna. 
25. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za 

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

Wskaźnik kształtu. 
27. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
28. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw-Część 2:Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie. 
29. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw-Część 6:Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości. 
30. PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-

nych -Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
31. PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycz-

nych -Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
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32. PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego. 

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

34. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji. 
35. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 20: Badanie typu. 
36. PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco  

Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 
37. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco-Część 12:  Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 
38. PN-EN 12697- 22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 

Część 22: Koleinowanie. 
39.PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:Oznaczanie polero-

walności kamienia. 
40.PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypo-

wej i jamistości. 

10.2. Inne dokumenty 

- Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010. 

- Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe, 
2010. 

- Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, 2008. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430). 
- STWiORB D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych". 
- Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt 64 IBDiM 2002 r. 
- STWiORB D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca." 
- STWiORB D-04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie". 
 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

- W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i 
na koszt Wykonawcy. 

- Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
- W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

 
 
 
 
 
  



 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    104 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

 D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych  na zimno 
 ( dla pozysku frezowany do wbudowania w pobocze drogi) 

 
1. Wstęp                                                                              

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                           

i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla zad. pn: „Rozbudowa drogi       

powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 

7+560,00 do km 9+060,00” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB    

Szczegółowa specyfikacja techniczna  STWiORB  stanowi obowiązującą podstawę opracowania  jako dokument prze-

targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.                                                                                                                                    

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni 

asfaltowych na zimno.  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu  pozysku frezo-

wany do wykorzystania przy wykonywaniu poboczy z destruktu/frezowany.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfal-

towej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.Materiały 

 Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do frezowania 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń po-
przecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić 
frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy 
lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. 
Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.                                                                                                                   
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na 
środki transportu.                                           
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recy-
klingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bębna skra-
wającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie przeciw-
bieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.                                     
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w syste-
my odpylania.  
 
Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:  

 -  na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,                                                   
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 -  na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.                                                  
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na   wła-
sny koszt.  
4. Transport                                                              

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów.   Mate-

riał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. Wykonanie robót                                           

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie frezowania.                                                                                              

 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i 

SST.  Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura 

powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących 

równość, szorstkość i estetyczny wygląd.                              

   Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa 
należy spełnić następujące warunki:                                                                   

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekra-

czać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza 

się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego 
oznakowania, 

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
 
5.3.  Uszorstnienie warstwy ścieralnej 

               Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą szorstkością 
spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. Frezarka powinna ściąć około 12 mm 
warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni. Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego 
powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę powierzchni po frezowaniu.                                                                

 5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej 

                 Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych deformacji. Jeżeli 
frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa ścieralna, to frezarka musi być 
sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być 
mniejsza od 1800 mm. Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być ste-
rowana mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 

Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia,         
zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z    
dokładnością do 5 mm. 

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 
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Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość 
określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. Kontrola jakości robót                          

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

        Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 

6.2.2. Równość nawierzchni 

 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekra-

czać 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne -   nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

do 0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania- Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji 

projektowej z dokładnością do 5 cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania                                                                                                   

 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością do 5 

mm.   Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich warstw na-

wierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w STWiORB w dosto-

sowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 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 STWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 frezowanie, 

 zebranie i transport sfrezowanego materiału na plac składowy/tymczasowy  

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane 

10.1 Normy    

 BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 
  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej, dla 
zadania pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare 
Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

STWiORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem betonowej kostki brukowej: 

- nawierzchnia chodników o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubości 3 cm, 

- nawierzchnia zjazdów i placów  o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 3 cm. 
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. Pozostałe określenia 
podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00    „Wy-
magania ogólne" pkt.  2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

 
2.2.1. Wymagania ogólne 

Kostkę betonową należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338 [2]. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski.        Nie 
powinna także mieć pęknięć, ubytków betonu, szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży. Należy stosować kostki jedno-
warstwowe wibroprasowane. 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana 
przez producenta. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

— na długości + 2 mm, 

— na szerokości        + 2 mm, 

— na grubości + 3 mm. 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki < 3mm. Kolory kostek powinny odpowiadać Dokumen-
tacji Projektowej. 
2.2.4. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Zgodnie z normą PN-EN 1338 [2] wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu powinna być > 
3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia nisz-
czącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 
2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu (z udziałem soli odladzających) ______________________________  

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania kg/m
2 

3 D Wartość średnia < 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

2.2.7.  Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie 
Wymaganie 

Pomiar wykonany wg zał. G normy (na szerokiej tarczy ściernej) 

3 G < 23 mm 

 
 

 

2.2.8. Składowanie kostek 
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Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

— na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
■ mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [4], 

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 1971:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom 
PN-EN 1008:2004 [5], 

— do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
■ piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [4], 

■ piasek łamany (0,075^2) mm wg PN-EN 13242:2004 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem powszechnego użytku odpowiada-
jący wymaganiom PN-EN 197-1 [1]. Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008 [5]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 

Roboty związane z układaniem chodnika z kostek brukowych należy wykonać ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub gumy. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Kostki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 
wytrzymałości projektowanej. Kostki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w cza-
sie transportu (zapakowane w folię i spięte taśmą stalową). 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Do wykonania podsypki chodnika i zjazdów stosuje się podsypkę cementowo-piaskową 1:3 o grubości 3 cm po za-
gęszczeniu. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie. W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 
5.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z Doku-
mentacją Projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje 
do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 
kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m

2
 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce pia-

skowej. 
 
5.3.2. Ułożenie chodnika/ zjazdu z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych 
powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich uło-
żenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek  wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połó-
wek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 
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kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ście-
kowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
 
5.3.3. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku sto-
sowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 
tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie  nawierzchni   należy  przeprowadzić  za   pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego lub gumy. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  
krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierów-
ności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
 
5.4. Obramowanie chodników 

Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB  D-
08.01.01.     oraz     obrzeża     zgodnie     z     warunkami określonymi w STWiORB D-08.03.01. 
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożąda-
ne jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji     kra-
wężników lub obrzeży. 

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

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

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt.2, 

- 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 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi STWiORB. 
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 STWiORB. Dopuszczalne odchylenia w grubości pod-
sypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej STWiORB: 
— pomierzenie szerokości spoin, 
— sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
— sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

— sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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 m
2
 ułożonego chodnika i w 

miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekra-
czać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charaktery-
styczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
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6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą ± 0,5%. 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymia-
ru 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 dowo l-
nych miejscach na każde 200 m

2
 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika i zjazdów z kostek brukowych betonowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 chodnika/ zjazdu z kostek brukowych betonowych obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 

- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- przygotowanie materiałów, 

- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
- ułożenie kostek, 

- wypełnienie spoin, 

- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych 
w specyfikacji technicznej. 

 
10.Przepisy związane 

10.1.  Normy 

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

2. PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
4. PN-EN 13242    Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach  
                              budowlanych i budownictwie drogowym 

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

6. PN-EN 13139    Kruszywa do zaprawy 

7. PN-B-06050       Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 
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 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

  

 

 
 D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 D-06.01.01. Umocnienie powierzchni, humusowanie 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obsianiem tere-
nów zielonych trawą dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z uszlachetnieniem poprzez 
o humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni zielonych przy grubości humusu 10-15 cm na terenach zielonych 
oraz o humusowanie wraz z obsianiem powierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00  „Wy-
magania ogólne" pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą STWiORB są: 

 ziemia urodzajna (humus), 

 nasiona traw. 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier 
może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: optyma l-
ny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%, 

 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

 zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

 zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 

 kwasowość pH > 5,5. 
2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki 
traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [1] i 

PN-B-12074 [2]. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 chwastownika - zgrzebła, wałowłóki, 

 płyt ubijających, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt4. 
4.2. Transport materiałów 

 
4.2.1. Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem się zie-
mi. 
4.2.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoce-
niem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10-15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od grun-
tu występującego na powierzchni terenach zielonych. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni terenu należy wykonywać rowki 
poziome lub pod kątem 30

o
 do 45

o
 o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach, co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi 

urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na wytworzeniu na skarpie 
warstwy ziemi urodzajnej przez: 

 humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 

 wymieszanie  gruntu  skarpy z  naniesionymi  osadami  ściekowymi  za  pomocą osprzętu agrouprawowego, 
aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy, co najmniej 1%, 

 obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, 

 naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metodą mulczowania lub     hy-
dromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty 
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Na zarośniętej powierzchni nie mogą wystę-
pować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) dla wykonania humusowania z obsianiem terenów zielonych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty   uznaje   się   za   
wykonane   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki  obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 humusowania z obsianiem: 

— roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
— oznakowanie robót, 
— koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

— zakup, dostarczenie i rozłożenie humusu wraz z zagęszczeniem, 

— obsianie/ ułożenie trawy rolowanej, 

— uporządkowanie terenu, 
— przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
1. PN-R-65023:1999P Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
2. PN-B-12074        Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.                
Wymagania i badania przy odbiorze 

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     

  
 

  

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.160.00-00018
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.160.00-00018
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.160.00-00018
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 D 06.03.01. Pobocze utwardzone destruktem  
 
 

1.1. PRZEDMIOT  SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wzmocnienia poboczy w ramach realizacji 
zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Sioł-
kowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWiORB 

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

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechanicznym plantowa-
niem poboczy. Niniejsza Specyfikacja obejmuje również umocnienie poboczy frezami bitumicznymi o gr. 10 cm.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Pobocze gruntowe -część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego opar-
cia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.2. Odkład -miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.  

1.4.3. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

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

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW  

Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy : 

- destrukt z frezu bitumicznego o grubości 10 cm. 

3. SPRZĘT  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

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

3.2. SPRZĘT DO UMOCNIENIA I PLANTOWANIA POBOCZY  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością korzy-
stania z następującego sprzętu:  

 zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,  

 równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),  

 równiarek do profilowania, ładowarek czołowych,  

 walców lekkich i wibracyjnych,  

 płytowych zagęszczarek wibracyjnych,  

 przewoźnych zbiorników na wodę. 
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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  

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych prze-
znaczonych do przewozu gruntu. Wymagania dotyczące transportu destruktu z frezowania podano w SST D-M-
05.03.11.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

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

5.2. PLANTOWANIE NASYPÓW, WYKOPÓW I POBOCZY  

Plantowanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. Śc i-
nanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni na szerokości 1,5 m, ze spadkiem 
poprzecznym 7 %.  

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynie-
rem Kontraktu lub Przedstawicielem Zamawiającego. Destrukt z frezu bitumicznego należy rozścielić równomiernie na 
całej powierzchni pobocza  na grubości 10 cm. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem 
podłużnym jezdni. 

5.3. UMOCNIENIE POBOCZY DESTRUKTEM Z FREZU BITUMICZNEGO 

Zamawiający przewiduje umocnienie poboczy frezami bitumicznymi o gr. 10 cm, na szerokości 1,5 m. Miejsce, w któ-
rym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm. 

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” pkt. 6.  

6.2. POMIAR CECH GEOMETRYCZNYCH ŚCINANYCH LUB UZUPEŁNIANYCH POBOCZY  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy  

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna 

co 50 m 

3 Równość poprzeczna 

 

6.2.1. SPADKI POPRZECZNE  

Spadki poprzeczne poboczy powinny wynosić 7% z tolerancją ± 1%.  

6.2.2. RÓWNOŚĆ POPRZECZNA I PODŁUŻNA  

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4 -metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit pod łatą 
nie może przekraczać 15 mm.  
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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” pkt. 7.  

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

(metr kwadratowy) umocnienia frezami bitumicznymi o gr. 10 cm, oraz plantowania 
nasypów, wykopów i poboczy.  

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 SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu lub Przedstawiciela Zamawiającego, 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 jednostkowa wykonania robót związanych z plantowaniem oraz umocnieniem poboczy frezami bitumicznymi o 
gr. 10 cm, obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 ścinanie poboczy 

 pozyskanie i dostarczenie frezów,  

 rozłożenie frezów,  

 zagęszczenie warstwy frezów,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 roboty wykończeniowe,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY BRANŻOWE  

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

Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 
autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie stara-
niem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 
  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i  przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 D-07.01.01. Oznakowanie poziome 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg dla 
zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare 
Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania 
poziomego, grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem 
określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć 
znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 

linie: - pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, -podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub 
przerywane. 
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolone-

go kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym 
się znajdują. 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w 

poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, 

napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków 
pionowych w oznakowaniu poziomym. 
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników 

lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, 
odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 
1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego  

- materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. 
1.4.8. Kulki szklane - materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania 

pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w 
nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami 
materiałów grubowarstwowych. 
1.4.9. Kruszywo przeciwpoślizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapew-

nienia własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniem dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami 
szklanymi. 
1.4.10. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne" pkt 2. 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. 
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], 
co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas termoplastycznych)  lub 
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 
normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. Powyższe 
zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie żółtej. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, 
co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te 
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Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z 
PN-EN 1871 [6] wykorzystując Warunki Techniczne POD-97 [9]. 
2.4. Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg 
było wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis 
zawierający: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

 masę netto, 

 numer partii i datę produkcji, 

 informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 

 nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8], 

 znak budowlany „B" wg  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury [8] i/lub znak „CE" wg rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury [11], 

 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

 ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w 
Warunkach technicznych POD-97 [9]. 
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

 
2.6.1. Materiały do oznakowań grubowarstwowych 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego, chemoutwardzalnego powinny być materiały umożl i-
wiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm dla mas chemoutwardzalnych stosowanych na zimno. 
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w pro-
porcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. 
Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowa-
nych określa Aprobata Techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 oraz norma PN-EN 1871. 
2.6.2. Kulki szklane 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do 
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła 
wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wo-
dę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku 
kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej 
niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tech-
nicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i 
metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [3,3a]. Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie 
aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE". 

2.6.3. Materiał uszorstniający oznakowanie 

W przypadku konieczności zastosowania przez Wykonawcę materiału uszorstniającego do wykonania oznakowania 
poziomego, materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kru-
szywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości anty-
poślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 |j.m. 
 
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem  uszorstniającym 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej oraz normie PN-EN 1423. 
2.6.4. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powo-
dujących skażenie środowiska. 
 2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicz-
nych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producen-
ta. 
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom produ-
centa, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

 farb rozpuszczalnikowych od 0
o
C do 25°C, 

 pozostałych materiałów - poniżej 40°C. 

 

 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wyka-
zać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

 sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzal-
nych gładkich, 

 sprzęt do wykonywania oznakowania poziomego sprayplastem w technologii chemoutwardzalnej, 

 pojazdy z przyczepami z oznakowaniem pulsacyjnym, 

 szczotka mechaniczna, 

 sprzęt do usuwania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność układarek proporcjonalną do wielkości i cza-
su wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt4. 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bez-
pieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie 
z normą PN-EN ISO 780 [2]. W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
Masy cheomoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [13] dla 
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charaktery-
styki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie 
powinny być dopuszczone do transportu. Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi 
środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] 
oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. Nowe i odnowione 
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wi l-
gotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, 
smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w STWiORB i zaakceptowanego przez Inży-
niera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
5.4. Przed znakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przed znakowanie, stosując się do usta-
leń zawartych w Dokumentacji Projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], STWiORB i 
wskazaniach Inżyniera. Do wykonania przed znakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec zna-
kowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z Dokumenta-
cją Projektową, można przed znakowania nie wykonywać. 
5.5. Wykonanie oznakowania drogi 

 
5.5.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, producenta oraz wymaganiami znajdującymi 
się w aprobacie technicznej. 
5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie   oznakowania   powinno   być   zgodne   z   zaleceniami   producenta materiałów, a w przypadku ich braku 
lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał   znakujący   należy   nakładać   równomierna   war-
stwą   o   grubości uzgodnionej z Inżynierem, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zale-
ca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona 
przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach 
dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 
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kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu 
należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania po-
dejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
 
 5.6 Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej 
uszkadzając nawierzchnię. Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

 cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem  (waterblasting), pia-
skowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

 grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 

 punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do 
podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych 
może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przed znakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przed znakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego  
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich   użytkowa-
nia. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według 
PN-EN 1436 [4] i PN-EN 1436/A1 [4a]. 
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.   Po-
winny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po 
okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości 
dłuższej niż 1 rok. Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne 
barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządze-
nia [7].  
6.3.1.2. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji p i barwą oznakowania wyrażoną współ-
rzędnymi chromatyczności. Wartość współczynnika  p  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 
30 dnia po wykonaniu, barwy: 

 białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,  
 żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 

Wartość współczynnika p powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, 
barwy: 
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Pomiar współczynnika luminancji ß może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym 
Qd, wg PN-EN 1436 [4] lub wg POD-97 [9]. Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
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oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. Wartość                    współczynnika Qd 
dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

 białej, co najmniej 130 mcd m
-2

 lx
-1

 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
 żółtej, co najmniej 100 mcd m

-2
 lx

-1
), klasa Q2, 

Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu 
całego okresu użytkowania, barwy: 

 białej, co najmniej 100 mcd m
-2

 lx
-1

(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 

 żółtej, co najmniej 80 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa Q1.  
6.3.1.3. Widzialność w nocy 

Do pomiaru odbicia powrotnego świateł samochodów od oznakowania drogowego stosowany jest powierzchniowy 
współczynnik odblasku RL. Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określa-
ny według PN-EN 1436 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436/A1 [4a]. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 -30 dni po wyko-
naniu, barwy: 
 białej, na DW765 i DK79,co najmniej 250 mcd m

-2
 lx

-1
, klasa R4/5, 

 białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa R4, 
 żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m

-2
 lx

-1
, klasa R3, 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wyko-
naniu, barwy: 

 białej, na DW765 i DK79, co najmniej 200 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa R4, 

 białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa R3 
 żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m

-2
 lx

-1
 , klasa R2. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu, barwy: 

 białej, na DW765 i DK79, co najmniej 150 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa R3, 

 białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m
-2

 lx
-1

, klasa R2, 
 żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m

-2
 lx

-1
, klasa R2. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w STWiORB wyższych klas wymagań wg PN-EN 
1436/A1 [4a]. 
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane tylko metoda 
dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym błędem. 
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecałko-
wite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach peł-
nych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 
% niższe od przyjętych w STWiORB. 
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem 
angielskim, wg PN-EN 1436 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamu-
je z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT 
wynosiła na oznakowaniu w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). Uzyskanie 
większej szorstkości oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w miesza-
ninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423 [3]. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości 
współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa 
przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej 
jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy 
oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych masami termoplastycznymi. 
6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

Trwałość oznakowania grubowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC określonej w 
POD-97 [9] powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 
Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności materiałów do poziomego oznakowania 
dróg. W stosunku do materiałów grubowarstwowych ocena ta jest stosowana dopiero po okresie gwarancyjnym, gdy w 
oznakowaniu pojawiają się przetarcia na nawierzchni. W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez 
sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do 
ruchu.Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie 
może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda 
oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9]. 
6.3.1.7. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla oznakowania 
grubowarstwowego > 0,9mm i < 3,5 mm. 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każ-
dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 
 wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
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 pomiar wilgotności względnej powietrza, 
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
 badanie lepkości farby, wg POD-97 [9]. 

 
b) w czasie wykonywania pracy: 

 pomiar grubości warstwy oznakowania, 
 pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9], 

 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 

 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 

 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
 oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9]. 

 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 
mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. Do odbioru i w przypadku wątpliwości 
dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: 

 widzialności w nocy, 
 widzialności w dzień, 

 szorstkości, 

 odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według PN-EN 1436 i metod określo-
nych w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego ozna-
kowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -Zamawiający. 

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji aparatami ręcznymi 
częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzo-
nych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w 
odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 
 

 
Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka.  
 
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na 
drogach o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. 
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6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

 szerokość linii może różnić się od wymaganej o +5 mm, 

 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej 
z 10 kolejnych cykli o więcej niż +50 mm długości wymaganej, 

 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 
wzoru niż +50 mm dla wymiaru długości i +20 mm dla wymiaru szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie 
usunąć zbędne stare oznakowanie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
m

2
 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego oznakowania poziomego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty   uznaje   się   
za   wykonane   zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie po-
miary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być 
dokonany po: 

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, przed znakowaniu. 

 
8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy ozna-
kowania określone niniejszym STWiORB na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 m oznakowania poziomego obejmuje: 
- projekt organizacji ruchu na czas robót,  
- prace pomiarowe,  
- roboty przygotowawcze,  
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie materiałów, oznakowanie robót, oczyszczenie 

podłoża (nawierzchni), przed znakowanie, 

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
- uporządkowanie terenu, 

- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. Przepisy związane 

 

10.1 Normy 

 

 

 
 
9.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

1. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla 
znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,poz. 2181) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 
Warszawa, 1997 
4. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebez-
piecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 
7. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednos tek 
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
 
 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiają-
cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać 
się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego, dla zadania 
pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowi-
ce, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, kontrolą i 
odbiorem oznakowania pionowego w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz przymocowanie tarcz znaków drogowych typ 
A (A-7), 

 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz przymocowanie tarcz znaków drogowych typ 
D (D-1, D-6, D-6b, D-40, D-41), 

 Ustawienie znaku U-5b (przestawienie znaku w wyznaczone miejsce). 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wspor-

czej. 
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico 

znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed 
procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku. 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, 

wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie wykazuje 

właściwości odblaskowych). 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału 

o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, 

wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na 
niej znaki lub tablice. 
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wyma-
gania ogólne" pkt.2. 
2.2. Dopuszczenie do stosowania 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności nada-
ny mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B" i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [17]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych po-
winny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności wystawioną przez 
producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach [15], podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
— prefabrykaty betonowe, 
— z betonu wykonywanego "na mokro", 
— inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
Klasa betonu C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1[1]. 
2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadający wymaganiom PN-EN-
197-1 [2]. Zaleca się stosowanie cementu rodzaju CEM I. 
2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu fundamentów powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 
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2.3.3. Woda 

Do betonu fundamentów należy użyć wody pitnej, wodociągowej. Woda ta nie wymaga badań, o których mowa w nor-
mie PN-EN 1008 [3]. Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli spełnia 
wymagania PN-EN 1008. 
2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje to Dokumentacja Projektowa, lub wskazania 
Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 934-2 [4]. 
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki 
uplastyczniające lub upłynniające. 
2.4. Konstrukcje wsporcze 

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, wykonanych z materiałów 
trwałych, z wyjątkiem betonu. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny. Konstrukcje 
wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie 
w pasie drogowym, uwzględniając wymagania PN-EN 12899-1[5] Parametry techniczne konstrukcji  uzależnione są    
od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich usytuowania w terenie. 
W przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi propozycje konstrukcji 
dostosowanej do wymiarów, znaków i tablic, składających się z: 

 słupka pojedynczego lub słupków i elementów poziomych, 

 łączników do mocowania elementów konstrukcji lub sposobu połączeń spawanych, 

 połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200 [6], lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera oraz być 
zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i nade-
rwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się 
w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką +10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde 
cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste.  
Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
Do wykonania słupków należy użyć słupków stalowych ocynkowanych ogniowo dla znaków drogowych spełniających 
wymagania PN-EN 12767 [7]. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z Za-
mawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na rurze stalowej ocynkowanej 060 nie może być mniejsza niż 60|am i powinna 
spełniać normy PN-EN ISO 1461 [8] i PN-EN 10240 [9]. 
 
2.5. Tarcza znaku 
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku , 
muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występują-
ce w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla 
znaku. a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

 instrukcje montażu znaku, 

 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

 instrukcję utrzymania znaku. 
 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego ma być z blachy ocynkowanej ogniowo wg 
PN-EN 10346 [10]. 

 Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 
|am (200 g Zn/m

2
). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
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2.5.4. Tarcza znaku z blachy ocynkowanej 

Tarcza znaku z blachy ocynkowanej ma mieć grubość co najmniej 1,5 mm. 
2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 
 krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu 

gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym 
obwodzie znaku, 

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. Do-
puszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić tarczę 
znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstruk-
cyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20% odkształce-
nia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami chemicz-
nymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 urn z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych 
lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-EN ISO 9227 [11]w zakresie 
odporności na działanie mgły solnej oraz wody. 

 Tarcze znaków i tablic o powierzchni >1 m
2
powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w załączn i-
ku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [15] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy 
wielkości tego promienia nie wskazano, 

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej 
krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łą-
czenia. 

 powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia. 
2.6. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wspor-
czych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp., powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwar-
stwień i wypukłych karbów. Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zależności od wielkości wyrobów. 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zacho-
wanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami niniejszej STWiORB. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty 
należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. Znaki 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających korodująco i w warun-
kach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 3.2 Sprzęt do wykonywania oznakowania pionowego 

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów, można stosować: 

 ewentualnie wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 

 betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 

 środki transportu materiałów, 

 przewoźne zbiorniki do wody, 

 sprzęt spawalniczy, itp. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Przewóz materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami trans-
portowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach 
transportu powinno być symetryczne. 
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób 
nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, 
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsce ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru 
robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodza-
ju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacja projektową lub wskazaniami 
Inżyniera. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przy-
stąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i miej-
scowości), wykonywane z betonu „na mokro" lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [13]. 
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Pro-
jektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez 
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wy-
kopu powinno być wyrównane z dokładnością +2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usu-
nąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami 
grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być wy-
konane zgodnie z dokumentacja projektową, lub wskazaniami Inżyniera. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż + 1 %, 
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż +2 cm, 
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niż +5 cm, przy zachowaniu minimalnej 

odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [15]. 

5.5. Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 
 numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1 [5], 
 klasy istotnych właściwości wyrobu, 
 miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
 nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 
 znak budowlany „B", 
 numer aprobaty technicznej IBDiM, 
 numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita 
powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie po-
winna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nie odblaskowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro". 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go 
z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez produ-
centa powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość za-
mocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest sztuka [szt.] - dla znaków oraz konstrukcji wsporczych. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dokumentach       kontrak-
towych. 
8.4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 szt. znaku wraz z konstrukcją wsporczą obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, wykonanie fundamentów, 
- zakup, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, zakup i zamocowanie tarcz znaków drogowych,  
- /ustawienie ponowne konstrukcji wsporczych oraz tarcz znaków drogowych bez zakupu z uprzedniej rozbiórki, 

roboty naprawcze elementów po robotach rozbiórkowych/przestawienie znaków/    
- przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie ze specyfikacja techniczną,  
- uporządkowanie terenu, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

 PN-EN 206-1        Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechne-
go użytku 

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 
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 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

 PN-EN 12899-1     Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe 

 PN-H-74200        Rury stalowe  bez szwu  ciągnione i walcowane  na zimno ogólnego przeznaczenia 

 PN-EN 12767      Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. Wymagania i me-
tody badań. 

 PN-EN ISO 1461   Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). 
Wymaganie i badanie. 

 PN-EN 10240      Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące po-
włok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

 PN-EN 10346      Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN ISO 9227  Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance PN-EN ISO 
2808   Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

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

 PN-M-69011        Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
 

10.2. Inne dokumenty 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach - 
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

 Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych wa-
runków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

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

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

 CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzch-
niowych sygnalizacji wizualnej) 

 CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i 
pomiary) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

 Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 23 września 2008r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U nr 179, poz.1104) 

 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiają-
cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać 
się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-07.05.01 Bariery stalowe 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych dla zad. pn.: „Rozbudowa drogi                          
powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz           od 
km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 1, Branża: DROGOWA  

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem   barier 
ochronnych, stalowych.  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia 

zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejecha-

niu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojaz-

du z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z 

profilowanej taśmy stalowej . 

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziałająca nie-

bezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona a pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie 

dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię. 

1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi znaj-

dującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem wysięgni-

ków zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm 

1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem przekła-

dek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm . 

1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do słupków . 

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za zadanie 

umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna 

odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 

1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika stalowego (np. 

z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego 

zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodu-

jących, że prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, 

lecz unoszona ku górze. 

1.4.11. Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z kształtownika 

stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określo-

nej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej 

fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu. 

1.4.12. Poziom powstrzymywania jest to zdolność bariery do powstrzymywania uderzającego w nią pojazdu. Poziomy 

powstrzymywania określane są na podstawie badań zderzeniowych i dzielą się na: 

- małe: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); 

- normalne: N1, N2; 

- podwyższone: H1, H2, H3; 

- bardzo wysokie: H4a, H4b. 
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1.4.13 Szerokość pracująca jest to odległość między boczną powierzchnią czołową bariery od strony  ruchu przed  

zderzeniem,  a maksymalnym  dynamicznym bocznym położeniem jakiejkolwiek większej części systemu. Szerokość 

pracująca jest miarą odkształcenia bariery. Klasy poziomów szerokości pracującej.  

Poziomy szerokości pracującej (m) 

W1 W < 0,6 m 

W2 W < 0,8 m 

W3 W < 1,0 m 

W4 W < 1,3 m 

W5 W < 1,7 m 

W6 W < 2,1 m W7 W <   

2,5 m W8 W < 3,5 m 

1.4.14. Poziom intensywności zderzenia jest to parametr odzwierciedlający oddziaływanie zderzenia na osoby znajdu-

jące się w pojeździe (określany jako A, B lub C) oceniany wskaźnikami ASI, THIV i PHD 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, które spełniają wymagania PN-EN 

1317-2 w zakresie poziomu powstrzymywania, poziomu intensywności zderzenia i szerokości pracującej.  

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w dokumentacji projek-

towej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 

- prowadnica, 

- słupki, 

- pas profilowy, 

- wysięgniki, 

- przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 

- łączniki ukośne, 

- obejmy słupka, itp. 

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania elementów betonowych 

jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 

 

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

2.3.1. Prowadnica 

Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą producenta. 

Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki antykorozyjnej. 

2.3.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, ze-

towym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczęściej stosowa-

nych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika walcowane-

go powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalco-

wania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona po-

wierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się 

poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
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Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców kształtownika 

nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym 

okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [11] - tabli-

ca 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

2.3.3. Inne elementy bariery 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać PN-H-93461-28 
[20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki (zał. 11.9), 
śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą 
producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabez-
pieczenia antykorozyjnego itp. 
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, podkładki i 

drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub pale-

tach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających koro-

dująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość 

powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o 

zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 

wynosić 60 (im. 

 

 

 

2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych 

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy 

Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa 30/70, zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 dla klasy 
ekspozycji XC4 o maks w/c x=0,50 i zawartości cementu min 300kg/m3 betonu. 
Do betonu powinien być stosowany cement portlandzki klasy, co najmniej 32,5 i powinien spełniać wymagania PN-EN 
197-1. 
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620 dla kategorii grube Gc90/15, SI20, LA25, f1,5 , F2 i 
drobne GF85 i f3. 
Woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa lub STWiORB. 

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w informa-

cję stwierdzającą jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-

B-03264. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi włóknami (drucikami) stalowymi, 

włóknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to wyrób taki powinien spełniać wymagania aprobaty tech-

nicznej.  

2.4.1.1. Deskowanie 

Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIORB 
lub określone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru. Deskowanie może być wykonane 
z drewna, z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych lub metalowych, względnie z gotowych elementów o 

Stal 
Granica plastyczności, minimum dla 

słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie dla 

słupków, MPa 

St3W St4W 
195 

225 

od 340 do 490 od 400 do 550 

 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 
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możliwości wielokrotnego użycia i wykonania powtarzalnych układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, śl i-
zgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu 

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, kotew) 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kra-

wędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03.01. 

2.5. Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrówna-
nym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastoso-
waniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione 
za pomocą plandek lub zadaszeń. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie 
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. 
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania barier 

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością   korzysta-

nia z następującego sprzętu: 

- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 

- koparek kołowych, 

- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 

- betoniarki przewoźnej, 

- wibratorów do betonu, 

- przewoźnego zbiornika na wodę, 

- ładowarki, itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport elementów barier stalowych 

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne ba-

rier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy 

profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić 

w pojemnikach handlowych producenta. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy 

załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy 

przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych 

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpie-
czone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia za-
stosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być symetryczne. Elemen-
ty należy układać na podkładach drewnianych. Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chro-
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niących je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodze-
niami mechanicznymi. 

 Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28]. 

 Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3]. 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnym środkiem transportu, luzem lub w wiązkach, w warunkach 

chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazań 

Inspektora nadzoru: 

 wytyczyć trasę bariery, 

 ustalić lokalizację słupków  

 określić wysokość prowadnicy bariery  

 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 

 ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 
 

5.3. Osadzenie słupków 
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 
5.3.1.1 Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod słupki powin-

ny mieć wymiary: 

- przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od największego 

wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zależności od typu bariery, 

- przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą wynosić 30 x 30 

cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu gruntowego lub wymiary powinny być 

ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu betonowego. 

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem 

Jeśli dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w wykona-

nych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 

- zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu odpowiednich 

szablonów, 

- wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm, 

- wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 piasku) lub zagęszczonym 

gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody 

Proctora. 

 

5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym 

Jeśli dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w otworze, 

w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzględniać: 

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań - zgodnego z 

zaleceniem producenta barier, 

- wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [2].           Do cza-

su stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na słupkach co najmniej 

po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. 

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

Jeśli dokumentacja projektowa, STWIORB lub Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbija-

nie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru: 

- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub        uszko-

dzeń słupka, 
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- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab, kafa-

rów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie 

udarowe. 

5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków 

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych otworów w 

prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm. 

Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do 

nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub 

przekładek i wynosi ± 6 mm. 

5.4. Montaż bariery 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami                      kon-

strukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 

Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach barie-

ry, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 

Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć,                    naru-

szających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając następny od-

cinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy 

przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki 

taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde połączenie. 

Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń 

producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właści-

wych śrub i podkładek. 

Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumentacją                    Projektową 

i wytycznymi producenta barier: 

- odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka, z zastosowaniem łączników ukośnych 

w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem 

odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

- odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub przeszkody, b) 

przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) wzmocnionego, 

- odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z za-

stosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również połączenia z barierami betonowymi pełnymi i 

ew. poręczami betonowymi, 

- przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych urządzeń, przejścia 

pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielą-

cy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 

- dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 

b) białe      - po lewej stronie jezdni. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami projektu organizacji 

ruchu i dokumentacji projektowej. Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z 

wytycznymi producenta barier. 

5.5. Roboty betonowe 

Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub 

STWIORB oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i 

transportu, 

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność i niezmienność 

układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być spraw-

dzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien być zgodny z 

wymaganiami PN-B-06251 [3]. 



 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    140 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 

wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna być większa niż 

0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej. 

Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika, rurociągu pompy 

lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. 

Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5
o
C, należy prowadzić pielęgnację wilgotno-

ściową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, aprobatę techniczną, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać ewentualne badania właściwości materiałów, przewidziane w OST D-07.02.01 „Oznakowanie pionowe". 

- przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 
wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu 
powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta 
 
  

Lp. 
Rodzaj  

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 
5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każ-

dej dostarczanej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym okiem. 

Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z czujni-

kiem, suwmiarek, mi-

krometrów itp.) 

Wyniki powinny być zgodne z wyma-

ganiami punktu 2 i katalogiem (infor-

macją) producenta barier 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

 

 
Przeprowadzić uniwer-

salnymi przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami 
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dokumentacją projektową, 

lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta ba-

rier, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

f) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 

g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 

h) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach ustalonych w projekcie 

organizacji uchu.. 

7. OBMIA ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

- osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie wzgl. 

wwibrowanie w grunt), 

- montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i podkła-

dek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejścio-

wych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblasko-

wych itp., 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, np. oznakowanie i utrzymanie robót, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja robót itp. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy  

1. PN-EN 1317 Systemy ograniczające drogę 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

  węglowej zwykłej jakości o Rm do     490 MPa 

17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej zwykłej 

  jakości o Rm do 490 MPa 

18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

  Kształtownik na poręcz drogową, typ B 

19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Ceowniki 

  półzamknięte prostokątne 

20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas 

  profilowy na drogowe bariery ochronne 

21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

  torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 

  Wymagania i badania 

32. PN-EN 206-1 Beton 
33. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
34. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
35. PN-EN 197-1 Cement. Skład 
36. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

10.2. Inne dokumenty 

37. SST DM 00.00.00      Wymagania ogólne 

38. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach na drogach wojewódzkich województwa kujawsko-

pomorkiego, Bydgoszcz 2012 r. 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181), Załącznik nr 4 

 
 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiają-
cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać 
się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki dróg zabezpieczających ruch pieszych  

 

1. Wstęp STWiORB 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót związanych z wykonaniem odtworzenia ogrodzenia z siatki stalowej, ocynkowanej oraz bramy i furtki w 
ramach zadania pn.: .:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowo-
ści Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

Tom 1, Branża: DROGOWA  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem odbudowy  i 

odbiorem ogrodzenia z nowej siatki metalowej ocynkowanej  plecionej ślimakowej na linkach stalowych ze słupkami z 

rur stalowych oraz bramy z furtką  oraz odbudowę ogrodzenia z siatki tzw „leśnej” z uprzedniej rozbiórki.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Bariery drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na jezdnię niepożądanych intru-

zów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z 

płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielko-

ściach oczek. 

1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu 

okrągłego. 

1.4.4. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone kształtem do 

rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych. 

1.4.5. Ogrodzenie z prefabrykatów żelbetowych - elementy żelbetowe słupów i desek pełnych oraz ażurowych 

umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości. 

1.4.6. Drut kolczasty - żyła skręcona z dwóch drutów ocynkowanych, na której znajdują się w stałych odstępach nie 

przesuwające się kolki. 

1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 

1.4.8. Siatka leśna –siatka wykonana z drutu ocynkowanego o zagęszczeniu dolnym, służy do ogrodzenia terenów 

leśnych, upraw przed zwierzyną oraz e autostrad i dróg szybkiego ruchu.  

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt. 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Do odtworzenia ogrodzenia  przyjęto zakup 100% materiałów  nowych: 

-siatka ocynkowana pleciona ślimakowa, 

-wysokość siatki ,1,80m, 

-wymiar boku oczka siatki, 50mm, 

-słupki- z rur stalowych średnicy, 51mm, 

-stalowa  linka o średnicy, min.3mm 

-oraz brama ocynkowana ogniowo 2 x2,5m o wys. 1,80m + furtka szer.1 m  i wys. 1,80m ocynkowana ogniowo 

2.2.2. Do odtworzenia ogrodzenia z siatki tzw. ‘leśnej” przyjęto zakup ok. 30%  materiałów  nowych, pozostałe z 

uprzedniej rozbiórki: 

-wysokość siatki 2m 

-oczka siatki , słupki oraz pozostałe mocowania wg istniejącego ogrodzenia.   

Wszystkie elementy stalowe winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie zanurzeniowe warstwą o 

grubości min 30 um lub natryskowo warstwą o grubości 60 um . 

2.3. Liny stalowe 

Stalowe  linki  usztywniające  siatkę  ogrodzenia  powinny  odpowiadać wymaganiom określonym przez                     

PN-M-80201 i PN-M-80202. Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powin-

ny krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone 

przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny 

być kruche i posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych 

w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 

Wymiary lin - średnica 4,5mm. 

Własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy. 

Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-M-80201  

Nominalna 

średnica 

liny, 

Odchyłka 

nominalnej 

średnicy liny, 

Średnica 

drutu, 

Przybliżona 

masa 

1 m liny, 

Nominalna     obliczeniowa siła zrywająca 

linę w niutonach (N), dla nominalnej wy-

trzymałości drutu na rozciąganie w MPa 

mm % mm kg 1400 1600 1800 

4,5 +6; -1 1,5 0,104 17200 19600 22100 

 

 

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się miejscowe         zgrubienia 

powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu: 

- od 1,5 do 1,6 mm 0,06 mm 

Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej 180 g/m2. 

Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 , na żądanie odbiorcy, powinno być dołączone        zaświad-

czenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cyn-

kowej. 

Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, z dala od substancji działających korodu-

jąco. 

Za zgodą Inżyniera, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy 4 mm, ocynkowany, odpo-
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wiadający wymaganiom PN-M-80026. 

 

2.4. Słupki i elementy metalowe 

Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższych tabelach lub w innym dokumencie              zaakcep-

towanym przez Inżyniera. 

Wymagana średnica rur - 60 mmm. 

- rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 

- powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalco-

wań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarza-

nia, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, 

- końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.  

- pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 

mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokład-

nych. 

- rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 

1 m długości rury. 

- rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. 

- rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym 

ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i więk-

szych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości 

mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 

stali i numer wytopu. 

2.5 Brama 

Bramę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Konstrukcja bramy i furtki powinna być zabezpieczona  

przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem. 

Bramy powinny być wyposażone w samozamykacze. 
 

2.6. Beton na podmurówkę 

 

Beton według PN-EN 206-1:klasy C16/20. 
- cement portlandzki marki 32,5 -wg PN-EN 197-1, 
- kruszywo (piasek, żwir, grys) -wg PN-EN 12620, 
- woda - wymagania wg PN-EN 1008. 

Średnica Grubość Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyłki, % 

zewnętrzna, ścianki, kg/m średnicy grubości 
   zewnętrznej ścianki 

mm mm    
60 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40 ±1,0 ± 15 

 

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 
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2.7. Wyroby i materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro" 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie po-

winno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 

betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Beton po-

winien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 dla klasy C16/20 X0, Cl1.0, Dmax22 i S2. Składnikami betonu są: ce-

ment, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i 

spełniać wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi 

w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620.  

Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 

pitną wodociągową. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać                                

PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatu-

nek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, np.: szpadle, drągi stalowe, 

młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki.. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu np., żurawie 

samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", przewoźne zbiorni-

ki do wody, po akceptacji przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów do wykonania ogrodzenia 

Materiały do wykonania ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami           
atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.              

W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

- roboty przygotowawcze, 

- ustawienie słupków, 

- rozpięcie siatki metalowej, 

- malowanie ogrodzenia, 

- roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 

- ustalić lokalizację terenu robót, 

- usunąć ew. przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg,  

- wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 

- przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych. 

 
5.4. Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka,  głębokość 0,8m. 

5.5. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, słupki betonowe 

mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić 

otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 

podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do 

dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w 

czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10
o
C - po 14 dniach. 

5.6. Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchoł-

ki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki 

końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15
o
 należy zabezpieczyć 

przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 

30
o
 do 45

o
. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających 

przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bra-

mowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 

5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

Należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. 

Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez 

uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie 

mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały 

siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m 

lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one 

ujemnie na słupki narożne lub bramowe. Siatkę przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za 

pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Siatkę napina się w 

sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. 

Górną krawędź siatki j należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta 

sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

 

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, np.: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

- plantowanie, odtworzenie terenu (np. obsiew)  w pobliżu ogrodzenia, 

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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6.2. Badania w czasie wykonywania  robót 

6.2.1. Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie wyroby dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

 zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki 

 poprawność ustawienia słupków,  

 prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, 

 poprawność wykonania bram i furtek.  

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera            

odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ogrodzenia , montaż bramy +furtka  jest kpl osadzenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.1.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m ogrodzenia z siatki ocynkowanej   ( z nowych materiałów) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

- zakup i montaż  bramy oraz furtki (kpl) 

- uporządkowanie terenu robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

 

9.1.2. Cena wykonania odbudowy 1 m ogrodzenia z siatki „leśnej” obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów (przyjęto  zakup w wys.  ok. 20  % ) i sprzętu, 

- materiał z uprzedniej rozbiórki ogrodzenia, oczyścić, wyprostować ew. załamania,    

- wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
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specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej 

 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

 BN-83/5032-02      Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt" Warszawa 1990. 

 
Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiają-
cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać 
się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 
 D-08.01.01. Krawężniki betonowe 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem   
krawężników betonowych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska –         
Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót drogowych wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 

 betonowych 15x30cm na ławie betonowej  

 betonowych 15x22cm na ławie betonowej  
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne" pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: 

— krawężniki betonowe, 
— piasek (na podsypkę cementowo-piaskową) odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242, 
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy spełniający wymagania PN-EN 197-1, 
— woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008, 
— beton C12/15 przeznaczony na ławę pod krawężniki i obrzeża, wg PN-EN 206-1. 
2.3. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1340. 
2.4. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 
2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 1.3 niniejszej STWiORB. 
2.4.2. Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa norma PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
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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.  
 
2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodza-
jów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.5. Materiały na podsypkę 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242. Cement na podsypkę i 
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem powszechnego użytku odpowiadający wymaganiom PN-
EN 197-1. Woda powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1008. 
2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki betonowe należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, którego składniki 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 12620, PN-EN 1008, PN-EN 197-1 . 
 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić do-
wolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach zabez-
pieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu i ewentu-
alnej konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej me-
tody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-80/8845-02. 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy sto-
sować szalowanie. 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

 Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  

 Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, przy czym należy stosować co 50 
m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

 Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą 
zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C. 

 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projek-
towej. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po 
zagęszczeniu w zależności od lokalizacji. 
Krawężniki należy ustawiać z zachowaniem szczelin o szerokości nie przekraczającej 0,5 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 
6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrz-
nego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340. Pomiary długości i głębo-
kości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-EN 991:1999P. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszyst-
kie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić + 1 cm na każde 100 m ławy. 
a) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 

 dla wysokości + 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości + 10% szerokości projektowanej. 
b) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzyme-
trowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
c) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie 
może przekraczać + 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi + 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi + 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

 dokładność wykonania szczelin pomiędzy krawężnikami bada się co 10 metrów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 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: wykonanie koryta pod ławę, wykonanie ławy, wykona-
nie podsypki. 
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie 
robót, zakup, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie koryta pod ławę, ew. wykonanie szalunku, wykonanie ławy, wykonanie podsypki, ustawienie krawężników 
na podsypce, przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, wszystkie inne czynności 
nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy-wytyczne 
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Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiają-
cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać 
się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodnikowych obrzeży betonowych, 
dla zadania pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare 
Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

STWiORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem betonowych obrzeży o wymiarach 
8x30cm na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [7]. 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie obrzeża na grunt. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 

STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. 'Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Obrzeża betonowe 
2.2.1. Typ obrzeży betonowych 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.  

 
2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć, odprysków i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
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2.2.5. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według ro-
dzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 2.3. Ławy 

Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować beton wg PN-EN 206-1 [7] klasy C16/20, którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom w/w normy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4 
4.2. Transport materiałów 

Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,7R. 
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
5.3. Ławy 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 
[2] przy czym w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową odpowiadającą BN-74/6771-04 [5]. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć 
przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 
- 170° C. 
5.4. Ustawienie obrzeży 

 
5.4.1. Podłoże obrzeża 

Obrzeża ustawiać należy ustawiać bezpośrednio na ławie betonowej (półsuchej) z betonu C12/15. 
5.4.2. Niweleta obrzeża 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komu-
nikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
5.4.3. Tylna ściana obrzeża 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczal-
nym. Materiał. którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. 
5.4.4. Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami 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, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 
mm. Badania   pozostałych   materiałów   powinny   obejmować   wszystkie   właściwości określone w normach poda-
nych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów Robót, skła-
dających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w 
punkcie 5 STWiORB - Wykonanie Robót oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania Robót. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami, 
nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  
 
6.3.1. Kontrola ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić +/- 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 

 dla wysokości +- 10% wysokości projektowanej 

 dla szerokości ławy +- 10% szerokości projektowanej 
c) zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów szero-
kości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi +- 20% szerokości projektowanej. 
d) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy trzyme-
trowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać +2 cm na 100 m wykonanej ławy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Obmiar wykonanych obrzeży betonowych powinien być dokonany w metrach bieżących [mb]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORBD-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór Robót 

Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. 
Odbiór Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie  
wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa ustawienia 1 mb obrzeża betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ozna-
kowanie robót, zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie materiałów, wykopanie koryta, wykonanie ławy, ustawienie obrzeży, obsypanie wewnętrznej ściany 
obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, wykonanie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB, wszystkie inne czynności 
nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

 PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. 

 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

 PN-EN 197-1        Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-
nego użytku. 

 BN-74/6771-04      Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.   Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, parkingów i toro-
wisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

 PN-EN 206-1        Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12620      Kruszywa do betonu. 
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 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 1340        Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. 

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

 BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
 Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

 W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiają-
cego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać 
się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

  

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we     
własnym zakresie.     

 
 
 
 
 
 
 
  

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175


 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                    159 
 

SSTWiORB - TOM 1. BRANŻA: DROGOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, 

 ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

 

 D-08.05.01. Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
ścieków dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowo-
ści Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 
 

Tom 1, Branża: DROGOWA  
  
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem ścieków beto-
nowych z kostki betonowej  16x16 cm na ławie betonowej C12/15. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z na-

wierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wy-
magania ogólne" pkt. 2. 
2.2. Beton na ławę 

Beton na ławę pod ściek powinien być klasy  C12/15  i odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Mrozoodpornością 
przy stopniu mrozoodporności F50 zgodnie z normą. 
2.3. Kruszywo do betonu 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 o własnościach odpowiadających 
marce wg PN-B-06712 równej lub wyższej zastosowanej klasy betonu. 
2.4. Cement 

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-EN 1971 [6]. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. Przechowywanie ce-
mentu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8]. 
2.5. Woda 

Należy stosować wodę pitną wodociągową. Woda ta nie wymaga badań. 
Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli: 

 spełnia wymagania PN-EN 1008:2004, albo 

 spełnia wymagania PN-B-32250 dla „odmiany 1". 
 

2.6. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. Piasek do zaprawy 
cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [4]. 
2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [9]. 
 
2.8. Betonowa kostka brukowa 
2.8.1. Rodzaj betonowej kostki brukowej 

Należy stosować kostkę gatunku 1, klasy „50", barwy szarej  16 x16 cm.  
2.8.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania stawiane kostka betonowym powinny być zgodne z pkt. 2. STWiORB D-05.03.23. Nawierzchnia z betono-
wej kostki brukowej. 
2.8.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.9.Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków, powinny odpowiadać wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [10]. 
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-EN 206-1 klasy C 25/30 (B30). Nasiąkliwość prefabryka-
tów nie powinna przekraczać 5%. 
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Mrozoodporność przy stopniu mrozoodporności F150 zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. Ścieralność na tarczy Boe-
hmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. Powierzchnia 
prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. Dopuszczalne od-
chyłki wymiarów prefabrykatów: 

 na długości: + 10 mm, 

 na wysokości i szerokości: + 3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze od-

wodnionym. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport elementów prefabrykowanych 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/0l [10], transport cementu wg BN-88/6731-08 [8]. 
4.2.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.3. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. kon-
strukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej me-
tody Proctora. 
5.4. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [11].  
5.4.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], 
przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. 
Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C.  
5.5. Wykonanie ścieku z kostek betonowych 

Ustawienie kostek brukowych betonowych na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Ustawianie kostek powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna 
ścieku. Spoiny kostek nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. 
Spoiny kostek układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w sto-
sunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 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 wykonania 
ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inspektor Nadzoru do akceptacji. Badania materiałów stosowanych do wykona-
nia ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt. 2. 
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6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Zakres badań 

W czasie Robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 

 wykop pod ławę, 

 gotową ławę, 

 wykonanie ścieku. 
6.3.2. Wykop pod ławę 

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z p. 5.3. 
6.3.3. 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, 
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 czterome-
trową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 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. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest metr bieżący [mb] wykonanego każdego rodzaju ścieku na ławie betonowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie po-
miary 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: 

 wykop pod ławę, 

 wykonana ława, 

 wykonana podsypka. 
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mb ścieku obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopu pod ławy, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie ścieku z wypełnieniem spoin, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1 Inne dokumenty 

 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
11. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
12. PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu. 
13.     PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności   

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu. 
14.        PN-EN 1338:2005       Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

 Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalne-
go, Warszawa 1987. 

 
 Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz au-
torskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
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 D-10.03.01. Nawierzchnia (stała)z  płyt wielootworowych  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SSTWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem 

nawierzchni z elementów prefabrykowanych, dla zadania pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 

Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz                                               

od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych i obejmują: 

- wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych, ażurowych wielootworowych o wym. 60x40x10.   

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych betonowych i 

żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych 

niniejszą ST, są: 

- płyty drogowe żelbetowe wielootworowe ,  

- piasek oraz cement na podsypkę cementowo-piaskową , 

- żwir do wypełnienia otworów w płytach, 

- woda. 

2.2.1. Kształt i wymiary płyt żelbetowych 

Wymiary płyt żelbetowych, wielootworowych: 

- 60 x 40 x 10 cm 

2.2.2. Składowanie 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 

zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

2.3. Piasek, cement, żwir. 
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Materiały sypkie  należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.4. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być studzienna lub z 

wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

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 nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi samochodowych lub samojezdnych, 

 walców ogumionych, 

 równiarek, 

 wibratorów płytowych, 

 ubijaków, 

 zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

 

4.2.1. Transport płyt betonowych i żelbetowych 

Płyty drogowe betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być      
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna        
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.2.2. Transport materiałów sypkich 

Materiały  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszcze-
niem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek, żwir powinien być 
zabezpieczony przed wysypaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża" 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu niewysadzinowego można 
bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe 
bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce cementowo- piaskowej. 

5.3. Wykonanie podsypki 

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana zgodnie z projektem. 

5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.4.1. Układanie płyt 

Nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub płatowym.  

Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
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5.4.2. Wykonanie nawierzchni 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze 
środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża gruntowego lub pod-
sypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 

5.4.3. Wypełnienie spoin 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamu-
lenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną gru-
bość płyt. 

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. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z:  

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 

 
6.3. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na podsta-

wie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST. 

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: a) dokumentacją projektową w zakresie cech geome-
trycznych nawierzchni na podstawie oględzin i pomiarów, 
 

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać większych 
odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż te, które 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

 

 

6.7. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robót, które wykazują    

odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia 

Nawierzchnia z płyt beto-

nowych 

Nawierzchnia z płyt żelbe-

towych 

Szerokość, cm ± 5 + 10 i - 5 

Spadek poprzeczny, % ± 0,5 ± 0,5 

Rzędne nawierzchni, cm + 1 i - 2 + 1 i - 2 

Odchylenie osi nawierzchni w 

planie, cm 

± 5 ± 10 

Grubość podsypki, cm ± 1,5 ± 3 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, w tym płyt żelbetowych ze składowiska Inwestora, 

 przygotowanie (wyprofilowanie podłoża) i ewentualnie wykonanie podsypki, 

 ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 

 odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni dróg podczas realizacji robót, 

 utrzymanie nawierzchni w czasie robót i do czasu odbioru końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do      nawierzchni drogowych; piasek 

 BN-80/6775-    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 03/01nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk   
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 03/02 nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk   
tramwajowych. Płyty drogowe. 
 

10.2 Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz au-
torskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na 
koszt Wykonawcy. 

 Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 
 W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

Wszelkie roboty ujęte i pominięte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
W przypadku zmian norm i aktów prawnych, Wykonawca  jest zobowiązany do dokonania  aktualizacji we wła-
snym zakresie.     
 


