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DM 00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są Wymagania Ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

Specyfikacje Techniczne w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowią specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodne z Rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 

 
1.1.1. Nazwy i kody CPV 

 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych 

objętych przedmiotem zamówienia i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 
 

D
zi
ał 

Grupy Klasy Kategorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45000000-7 

 
 
 
 

 
45100000-8 

 
 
 
 

45110000
-1 

 
 
 

45111000-8 

 

Roboty w zakresie burzenia 

 
Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

 

45112000-5 
 

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

 
 
 
 
 
 
 
 

45200000-9 

 
 

 
45210000
-2 
budynki 

 
 

 
45214800-8 

 
 
 
 

Obiekty szkoleniowe 

 
 

45230000
-2 

 
 

45233000-9 

Roboty w zakresie budowy dróg 
Roboty w zakresie chodników 
Roboty w zakresie nawierzchni 
ulic Fundamentowanie dróg, ulic 
i chodników 

 

45230000
-8 

 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 
kabli 

 
1.2. Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 

 
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych Wymagania Ogólne należy odczytywać 

i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dołączonymi do 
niniejszego zamówienia. 

 
Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji Technicznych czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i 
winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i 
odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i ST jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w 
pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni  przed 
datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 



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

 
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

 
1.4.3. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

 urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 

1.4.5. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

 
1.4.6. ODTJ – ośrodek doskonalenia techniki jazdy 

 
1.4.7. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem, zwany dalej Inżynierem. 

 
1.4.8. Jezdnia – powierchnia przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 
1.4.9. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 

1.4.11. Koryto – element uformowany korpusie ziemnym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 

1.4.12. Książka Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
1.4.13. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

1.4.14. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
1.4.15. 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. 

 
c) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

 
d) Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

 
e) 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. 

 
f) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

 
g) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 



h) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 

 

 
1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi nawierzchni 

 
1.4.17. Objazd     tymczasowy      –      droga      specjalnie      przygotowana      i      odpowiednio      utrzymana     do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 

1.4.18. 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. 

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

 
1.4.20. Podłoże     ulepszone      nawierzchni      –      górna      warstwa      podłoża,      leżąca      bezpośrednio  pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 

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

 
1.4.22. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
 

1.4.23. Przedsięwzięcie     budowlane     –     kompleksowa      realizacja      nowego      połączenia      drogowego  lub    
całkowita    modernizacja/przebudowa    (zmiana    parametrów    geometrycznych    trasy    w    planie      i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
1.4.24. Dokumentacja Projektowa / Rysunki – część Dokumentów Przetargowych oznaczająca rysunki włączone do 

Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego, zgodnie z 
Kontraktem. 

 
1.4.25. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 

1.4.26. Przedmiar    robót    –    wykaz     robót     z     podaniem     ich     ilości     w     kolejności     technologicznej 
ich wykonania. 

 
1.4.27. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

1.4.28. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, 

 
1.4.29. Wyrób    budowlany    –   wyrób   w   rozumieniu   przepisów   o   ocenie   zgodności,   (Ustawa   z   dnia       16 

kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) wytworzony w  celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
1.4.30. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany 

wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 
 

1.4.31. 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 Ustalenia 
techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
1.4.32. Kontrakt – umowa podpisana z wykonawcą robót 

 

 

1.5. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
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. 
 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych od przekazania Terenu Budowy do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Znaki geodezyjne, które w tym okresie ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Za znaki uszkodzone bądź zniszczone do chwili przejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność. 

 

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 
Dokumentacja      Projektowa      będzie      zawierać      rysunki,      obliczenia      i      dokumenty,      zgodne    z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

 
W     przypadku     rozbieżności     w      ustaleniach      poszczególnych      dokumentów      obowiązuje      kolejność      ich 
ważności wskazana przez Zamawiającego. 

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

 

 

W    przypadku    rozbieżności,    wymiary    podane    na    piśmie    są    ważniejsze    od    wymiarów    określonych       na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

 

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

 
W   przypadku,   gdy   materiały   lub   roboty   nie   będą   w   pełni   zgodne   z   Dokumentacją   Projektową   lub   ST     i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Nadzór autorski 
 

W czasie realizacji inwestycji zostanie ustalony nadzór autorski. 
 

Nadzór autorski wymagany będzie dla skoordynowania równolegle prowadzonych prac oraz wypełniania obowiązków przez 
wszystkie strony procesu inwestycyjnego realizowanego zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 

 

 
1.5.4. Dokumentacja projektowa Wykonawcy 

 
a)    Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 

 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed 
rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

 sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i 
złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 



Powyższa lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy. Wykaz opracowań 
roboczych sporządzonych przez Wykonawcę ujęty jest w Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych asortymentów 
robót. 

 
Jeżeli    w    trakcie     wykonywania     Robót     okaże     się     koniecznym     uzupełnienie     Rysunków     z     uwagi    na     
wybraną     technologię      Wykonawcy,      Wykonawca      sporządzi      brakujące      rysunki      i      Specyfikacje na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 
Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania, opracowania muszą być przekazane do 
zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót, jednak nie wcześniej niż 
w dniu podpisania umowy. 

 

Wszelkie    koszty    związane     z     przygotowaniem,     zaopiniowaniem     i     uzgodnieniem     w/w     dokumentacji    są 
zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 
Wykonawca poniesie koszty weryfikacji i zaopiniowania przez projektanta sprawującego nadzór autorski przedstawionych 
przez wykonawcę propozycji zmian  w rozwiązaniach  projektowych 
na podstawie ogólnych warunków kontraktu. Nie dotyczy to rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę, które 
wynikają z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa  realizacji robót albo 
z błędów projektowych uniemożliwiających prawidłową realizację rozwiązania podstawowego. 

 
 

1.5.5.3.  Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian 
wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą w 
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez 
specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania. 
Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 

Mapy powykonawcze należy wykonać w formie i w ilości obowiązującej w danym Ośrodku Geodezyjnym. 
 

Mapą zasadniczą w skali 1:1000 dotyczącą pomiaru powykonawczego należy objąć pełen zakres zrealizowanych 
robót. Ponadto na mapę zasadniczą należy nanieść wszystkie punkty graniczne określające granicę działki. Przed 
uzupełnieniem mapy punktami granicznymi należy je wznowić na gruncie, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo geodezyjne i 
kartograficzne”.  Głowice  wznowionych  punktów  granicznych  należy  pomalować  farbą  w  kolorze  kontrastującym         z    
otoczeniem.    Kopie    dokumentacji    z     wznowienia     punktów     granicznych    i    kopie     mapy    zasadniczej   w 
wersji numerycznej należy przekazać Zamawiającemu w czterech egzemplarzach. 

 
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
1.5.6.1. Roboty związane z zabezpieczeniem terenu budowy 

 
Na etapie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej stanu dróg istniejących, 

po których planuje transport materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe 
elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka 
drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu protokołu odbioru 
ostatecznego (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). 

Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, 
polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które 
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga się aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu 
Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić 
zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji fotograficznej stanu 
technicznego dróg oraz budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, 
następnie do inwentaryzacji, oceny stanu technicznego przeglądu „zerowego” i ustalenia sposobu naprawy z administratorem 
dróg publicznych przewidzianych do transportu technologicznego przy realizacji robót oraz wykonanie naprawy po okresie 
użytkowania. 

Wyniki przeglądu „zerowego” Wykonawca przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia w przypadku takiej 
konieczności, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy 
bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. 

Wykonawca winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia. 

Obowiązkiem      Wykonawcy      jest      uzgodnienie      z      administratorami      zakresu       i       sposobu      napraw    i 
remontów dróg publicznych zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy ODTJ. 

Koszty tych napraw i remontów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca powinien prowadzić roboty z należytą ostrożnością. Do konsultacji w razie natrafienia na niewypały lub 
niewybuchy, Wykonawca ma obowiązek przerwać roboty i zabezpieczyć teren. O znalezionych niewypałach i niewybuchach 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera  i będzie postępować zgodnie z jego poleceniami. 



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

Wykonawca   zapewni   stałe   warunki    widoczności    w    dzień    i    w    nocy    tych    zapór    i    znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 
w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

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

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Placu Budowy, jak i poza  nim)      
oraz      ograniczyć      szkody      i      uciążliwości      dla      ludzi      i      ich      własności,      wynikające          z 
prowadzonych przez niego działań. 

Koszty wynikające z roszczeń osób trzecich poszkodowanych w wyniku prowadzenia prac budowlanych leżą po 
stronie Wykonawcy. 

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

 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska      na       terenie       i       wokół       terenu       budowy       oraz       będzie       unikać       uszkodzeń       lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat spowodowanych pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.9. 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 przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały,   które   są   szkodliwe   dla   otoczenia   tylko   w   czasie   Robót,   a   po   zakończeniu   Robót       ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

 
Z uwagi na to, że w trakcie realizacji inwestycji uszkodzeniom i zniszczeniu ulegnie nawierzchnia dróg publicznych 

wykorzystanych dla celów transportu budowlanego, już na etapie przygotowania oferty Oferent zobowiązany jest do 
wykonania wizji lokalnej stanu dróg istniejących, 



po których planuje transport materiałów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przy współudziale administratorów dróg zobowiązany jest do 
sporządzenia inwentaryzacji dróg publicznych, po których odbywał się dotychczasowy transport budowlany oraz po których 
odbywał się będzie transport budowlany 
i przedstawienia wyników Inżynierowi. 

Dane   inwentaryzacyjne   zawarte    w    dokumentacji    Wykonawca    potwierdzi    u    administratora    drogi za 
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 
nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, 
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u administartora drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest również uzgodnienie z administratorami zakresu i sposobu napraw i remontów dróg 

zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych 
do budowy ODTJ. 

Koszty tych napraw i remontów ponosi Wykonawca. 

Jeżeli    w    związku    z    niewłaściwym    prowadzeniem    robót,    zaniedbaniem    lub    brakiem    działań    ze    
strony    Wykonawcy     nastąpi     uszkodzenie     lub     zniszczenie     własności     prywatnej     lub     publicznej,   to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 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 ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca       zobowiązany       jest       umieścić        w        swoim        harmonogramie        rezerwę        czasową    dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na  Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

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

 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

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

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

Wykonawca    zapewni    i    będzie    utrzymywał     wszelkie     urządzenia     zabezpieczające,     socjalne     oraz   
sprzęt   i   odpowiednią    odzież    dla    ochrony    życia    i    zdrowia    osób    zatrudnionych    na    budowie    oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przed  rozpoczęciem  robót opracuje i  przedstawi  Inżynierowi 
do akceptacji Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), wynikający z art. 21a Prawa Budowlanego i zgodny w 
szczegółowym zakresie z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia 
27.08 2002r. (DZ.U. Nr 151). 

 

 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby ODTJ lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego 
(świadectwa przejęcia robót). 

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



 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia  wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca     będzie     przestrzegać     praw     patentowych     i     będzie     w     pełni     odpowiedzialny      za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w  odniesieniu          
do          sprzętu,          materiałów          lub          urządzeń          użytych          lub          związanych  z wykonywaniem 
Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Wszelkie     straty,     koszty     postępowania,     obciążenia     i     wydatki     wynikłe     z     lub     związane      z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego (patrz pkt. 1.5.1). 

 
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile  w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiadać aktualną Aprobatę 
Techniczną. 

 
1.5.16. Zezwolenia 

 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. (Takie 
zezwolenia, w tym między innymi zezwolenia na objazdy, 
na    prowadzenie    drogi,     na     osiedlenie     się,     na     użycie     materiałów     wybuchowych,     krótkofalówek,     na 
rozpoczęcie prac lub przełożenie urządzeń użyteczności publicznej). 
W ciągu dwóch tygodni od podpisania Umowy Kontraktu winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia         kontrolę         i          badanie          robót.          Ponadto,          winien          pozwolić          Władzom  na     
udział     w     badaniach     i     procedurach     sprawdzających,     co     nie     powinno     zwolnić     Wykonawcy     z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

 

 
2. MATERIAŁY 

 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego  źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

W przypadku pozyskania materiałów do wykonania robót (np. grunt z dokopu, asfalt, mieszanki mineralno- 
bitumiczne, grysy, beton cementowy, itp.) nie wykazuje się w SIWZ odległości przywozu – do Wykonawcy należy obowiązek 
rozeznania miejsc dla pozyskania materiałów w terenie na etapie przygotowania oferty, o ile nie wskazano inaczej w 
materiałach przetargowych źródło poboru materiałów podlega akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji Robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca     odpowiada     za      uzyskanie      pozwoleń      od      właścicieli      i      odnośnych      władz    na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Znalezienie źródła pozyskiwania materiałów jest obowiązkiem Wykonawcy i podlega jedynie akceptacji Inżyniera. 



Wykonawca      przedstawi      Inżynierowi      do      zatwierdzenia      dokumentację      zawierającą      raporty   
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  pochodzących 
ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą  formowane      
w      pryzmy      o      wysokości      do      2,0m,      zgodnie      z      ST      D.01.02.02,      pkt      5.2.     i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

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

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Wszystkie materiały zastosowanie na budowie muszą być klasy I. (pierwszej). 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy pozyskanie miejsca odkładu a lokalizacja podlega akceptacji Inżyniera. Materiały z rozbiórki stanowią
 własność Wykonawcy o ile w specyfikacjach 
nie wskazano innej osoby uprawnionej. Koszt prac rozbiórkowych winien być pomniejszony o wartość tych materiałów. Jeśli 
Inżynier      projektu      zezwoli       Wykonawcy       na       użycie       tych       materiałów       do       innych       robót, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 

 Znalezienie miejsca na odkład jest obowiązkiem Wykonawcy i podlega jedynie akceptacji Inżyniera. Koszty 
pozyskania miejsca odkładu Wykonawca powinien uwzględnić w odpowiedniej stawce jednostkowej, po przeprowadzeniu 
rozeznania w terenie, na etapie przygotowania oferty. 
W przypadku materiałów stanowiących własność Zamawiającego lub innej osoby wskazanej 
w materiałach przetargowych należy postąpić zgodnie z zaleceniami w specyfikacji lub wg instrukcji Inżyniera. 

 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca   zapewni,   aby    tymczasowo   składowane    materiały,    do   czasu,    gdy   będą   one    użyte  do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

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

 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

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

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

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

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

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

 
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. 

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

 

2.7. Materiały z rozbiórek 
 

Wszystkie    elementy     i     materiały     z     rozbiórek     stają     się     własnością     Wykonawcy     o     ile    w 
specyfikacjach nie wykazano innej osoby uprawnionej. Powinny być one usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów 
Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 
przeznaczonych do utylizacji 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   przetransportuje    w    miejsce    uzgodnione    przez    Wykonawcę    z    odpowiednim    właścicielem    tych    sieci    na 
koszt własny. 

Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczność z materiałem z rozbiórki należy postępować zgodnie z zasadami 
opisanymi powyżej. 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu i właścicieli drewna z wycinki nie 
podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

 
2.8. Materiały odpadowe 

 
Sposób postępowania z materiałami odpadowymi związanymi z budową drogi określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001        r.        odpadach        (Dz.        U.         2001.62.628)         wraz         z         późniejszymi         zmianami    oraz 
odpowiednie akty wykonawcze. 

 
2.9. Materiały zawierające azbest 

 
Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i 

warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, warunki przygotowania do transportu i transport odpadów 
zawierających azbest do miejsca ich składowania oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów 
zawierających azbest 
w szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649). 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; 
w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

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

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

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

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 



ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca    jest    zobowiązany    do     stosowania     jedynie     takich     środków     transportu,     które    nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

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

Wykonawca     zapewni     wykonanie     i     utrzymanie     wszelkich,     niezbędnych     dróg     technologicznych 
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 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 
następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego zasobu geodezyjno 
kartograficznego. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę 
wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 

 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

a.      założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji, 

c) odszukanie i oznaczenie granic lokalizacji inwestycji, 

d) wytyczenie punktów głównych ODTJ, 

e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 

f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego, 

g) inwentaryzację powykonawczą, 

h) otworzenie granic nieruchomości po zakończeniu inwestycji 
 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny  koszt,       
z        wyjątkiem,        kiedy        dany        błąd        okaże        się        skutkiem        błędu        zawartego    w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

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 
określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

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

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty wymagane w 
STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, odwodnienia wykopów, projekt przełożenia istn. urządzeń na czas robót  itp. 
Wykonawca wykona rysunki zamienne wzmocnień podłoża, nasypów i skarp w przypadku : 

 zmiany technologii wzmocnienia, wynikającej z badań na poletku próbnym lub konieczności ochrony istniejącej 
infrastruktury, 

 zmiany technologii budowy nasypów lub użytych materiałów do ich wykonania, 

 zmian technologii umocnienia skarp wykopów. 
 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego 
tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

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 powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do robót 
związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i 
gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością Robót, oceną jakości stosowanych 
materiałów         i         postępem         Robót,        a         także         we        wszystkich        sprawach        związanych  
z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 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. 

 
5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 

 
Wykonawca powinien się stosować do wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania placów budowy i ich zaplecza oraz takiego poprowadzenia 
dróg technicznych, aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu 
i    minimalne    przekształcenie    jego     powierzchni,     a     po     zakończeniu     prac     teren     przywrócić   do 
poprzedniego stanu. 

Wykonawca jest zobowiązany organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych. 

2. Zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 
lub obszarami, na których występują gatunki i siedliska chronione w ramach sieci NATURA 2000 oraz poza pozostałymi 
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3. Drzewa    znajdujące    się    w    obrębie    placu    budowy,    nieprzeznaczone    do    wycinki    Wykonawca     jest 
obowiązany zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

4. Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia należy zdjąć budki lęgowe dla ptaków i przenieść na inne 
drzewa. 

5. Wykonawca powinien zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w 
miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć wody z ich 
odwodnienia. 

6. Bazy sprzętu i materiałów należy ulokować i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przedostawanie się szkodliwych 
związków do środowiska gruntowo-wodnego. 

7. Ścieki     socjalno-bytowe     z     baz     technicznych     należy     odprowadzić     do     szczelnych     kontenerów   i 
wywieźć je do najbliższej oczyszczalni. 

8. Należy unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji 
przedsięwzięcia, a odpady powstałe należy selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub 
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

9. Należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach  zwartej 
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym. 

10. Należy zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy 
wyjeżdżające z placu budowy. 

11. Prace    budowlane    w    rejonie    najbliższych    terenów    chronionych    akustycznie        należy    prowadzić    w 
godzinach dziennych (600÷2200) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska. 

12. Pracom ziemnym należy zapewnić obserwację archeologiczną. 
W przypadku natrafienia na przedmiot posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natychmiast wstrzymać 
prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych ewentualnych obiektów archeologicznych należy 
zgłosić ten fakt Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia 
Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

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

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, szczegółowy Plan BIOZ (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym”, robotach rozbiórkowych, itp.), 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

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

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 



lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

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

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

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

 wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST, 

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

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

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

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, zaakceptowany przez Inżyniera włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

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

 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach, 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     będzie      posiadać      odpowiednie      świadectwa      wydane      przez      upoważnione      jednostki,    że     
wszystkie     stosowane     urządzenia     posiadają     ważną    legalizację,    zostały     prawidłowo     wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

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

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

 
6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki   będą    pobierane    losowo    przez    Wykonawcę    zgodnie    z    zaleceniami    Inżyniera.    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 i testowaniu próbek. 

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych materiałów, 
które        budzą        wątpliwości,        co         do         jakości,         o         ile         kwestionowane         materiały     nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

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

 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy      

normy      takie      nie       istnieją       badanie       winno       być       zgodne       z       polskimi       wytycznymi lub innymi 
procedurami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Na   3    dni    przed    przystąpieniem    do    pomiarów    lub    badań,    Wykonawca    powiadomi    Inżyniera  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie  ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 



6.5. Raporty z badań 
 

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

Wyniki badań będą opracowane na formularzach zaaprobowanych przez Inżyniera. 

Wykonawca   będzie   kompletować    i    przechowywać    raporty    ze    wszystkich    badań    i    udostępniać je 
na każde życzenie Inżyniera. Wyniki badań będą opracowane na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier    będzie    oceniać    jakość,    zgodność    materiałów    i    Robót    z    wymaganiami    Specyfikacji      i 
dokumentacji projektowej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych i Wykonawcy. 

Inżynier    może    pobierać    próbki    materiałów     lub     żądać     ich     pobrania     przez     Wykonawcę    bez 
ponoszenia kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niepoprawne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości materiałów i wykonawstwa. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Gdyby    jednak    w     przypadku     negatywnego     dla     Wykonawcy     wyniku     badań     okazało     się,   że 
laboratorium Inżyniera popełniło błędy, a wyniki badań niezależnego laboratorium lub rozszerzony zakres badań dał wyniki 
pozytywne, wówczas koszty tych badań obciążają Inżyniera. 

 
6.6.1. Badania i pomiary laboratoryjne 

 
Laboratorium wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera : 

1) przed rozpoczęciem Robót : 

 badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 

2) w trakcie Robót : 

 badania jakości stosowanych materiałów i wykonanych Robót, 

 badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych ST. 

 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu Robót. 

Koszty badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca. 

 

6.7. Identyfikacja materiałów 
 

Inżynier zezwala na wbudowanie materiałów i wyrobów budowlanych, które spełniają wymagania dotyczące 
certyfikacji       i        znakowania        określone        w        Ustawie        z        dnia        16        kwietnia        2004r..    o 
wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

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

c) oznakowany znakiem budowlanym. 
 

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

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

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



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

 
Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

- w    zgodzie    z    istniejącą    Polską    Normą,    a    producent    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      z      Polską      Normą      wyrobu albo 
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

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

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

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

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

 

W   przypadku    materiałów,    dla    których    w    ST    są    wymagane    dokumenty,    każda    partia    dostarczona    do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

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

 
Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
specyfikacji technicznej. 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie       aprobaty       techniczne        lub        świadectwa        badań        laboratoryjnych        oraz        próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi. 
To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.9.   Dokumenty budowy 

 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym     obowiązującym     Zamawiającego      i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Dzienniki zdaje się do 
PINB-u, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

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

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

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

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 



 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 

 badania przeprowadzone oraz pobrane i wysłane próbki, 

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

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

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

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

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

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych 
i użytych dostaw. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 

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

 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
(2) Księga Obmiaru 

Księga    Obmiaru    stanowi    dokument    pozwalający    na    rozliczenie    faktycznego    postępu     każdego    z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym       
Przedmiarze        Robot        i        wpisuje        do        księgi        obmiaru.        Wzór        książki,        a w szczególności 
formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje 
Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

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

 

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera 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 ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

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



Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

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

 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

 
osiowej. 

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

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

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

 
Inżyniera. 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą  zaakceptowane   przez 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

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

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

 
W    przypadku,    gdy    zastosowana    metoda    obmiaru    wymaga    ważenia,    to    Wykonawca    dostarczy 

i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na tych 
pojazdach,      powinny      być      ważone,       co       najmniej       raz       dziennie.       Inżynier       ma       prawo      do 
losowego sprawdzenia stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 

Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych punktach ważenia pojazdów na 
urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary   będą    przeprowadzone    przed    częściowym    lub    końcowym    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 zakryciem. 

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

Wszelkie   skomplikowane   pomiary   powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi   szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 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 czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość    danej    części    robót    do    odbioru    zgłasza    Wykonawca    wpisem    do    Dziennika    Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera (sposób powiadomienia i czas, np. na piśmie). 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 



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

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

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres 
Robót po decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części Robót. 

Próbki do badań sprawdzających Wykonawca dostarcza do Laboratorium Zamawiającego. Próbki do tych badań 
pobiera Wykonawca w obecności Inżyniera. Miejsca poboru próbek wskazuje Inżynier. 

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją 
Projektową i, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez 

Zamawiającego. Z czynności odbioru częściowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

 
8.4. Odbiór ostateczny 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. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

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 ST. 

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

Ustalone przez Inżyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium. Próbki do badań 
pobiera Wykonawca w obecności Inżyniera. Miejsca poboru próbek wskazuje Inżynier. 

Pobrane próbki dostarcza Inżynier do Laboratorium. Podstawą do odbioru ostatecznego robót są w pierwszej 
kolejności badania Laboratorium wskazanego przez Inżyniera. 

Dokumentem potwierdzającym odbiór ostateczny jest protokół odbioru ostatecznego stwierdzający zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 
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 Specyfikacjami. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie  ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót 
poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami dodatkowo w trakcie realizacji umowy, 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami 
i PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
i ewentualnie PZJ. 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 



gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami, 

 sprawozdanie techniczne, 

 geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca 
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego,w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk  w 
formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych 
uzgodnionym z Inżynierem. 

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

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

 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera 

 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór    pogwarancyjny     będzie     miał     miejsce     po     usunięciu     wszelkich     wad     stwierdzonych    w 

okresie gwarancyjnym. 
Odbiór       pogwarancyjny       będzie       dokonany       na       podstawie       oceny       wizualnej       Robót     z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca      jest      zobowiązany      do      opracowania      i      przekazania      Zamawiającemu      Operatu 

z przeprowadzonych pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w 
okresie gwarancyjnym. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót objętych kontraktem w 
ramach niniejszego zadania określonych STWiOR , dokumentacją projektową oraz SIWZ. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla wszystkich robót  w ST i w dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 

 
Cena ryczałtowa Robót będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy. 

 wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 

W   skład    kosztów    pośrednich    wchodzą:    płace   personelu   i   kierownictwa    budowy,    pracowników    nadzoru   i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty 
związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce 
utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów 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, opłaty eksploatacyjne na rzecz PKP związane z korzystaniem z terenów i urządzeń kolejowych, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych  i  zabytków  
oraz  ograniczenia  uciążliwości  dla  terenów  sąsiednich,  ubezpieczenia  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, koszty wyłączeń i przełączeń oraz 
niedostarczenia mediów, wykonanie  układów  przejściowych  na  czas  budowy,  wartość  zakupu  i  zużytych  materiałów 
do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według potrzeb wynikających z przyjętej technologii w robót, 
przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów 

 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST DMU 00.00.00 
 

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

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

 zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

 zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

 zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót 

 zaprojektowania i wybudowanie niezbędnych objazdów, 

 wykonania wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych oraz koszty związane z odszkodowaniami 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 kołowego, 

 mycie i sprzątanie jezdni. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch kołowy. 
Koszty naprawy i remontu istniejących dróg obejmują : 

 wyznaczenie dróg po których będzie prowadzony transport i zatwierdzenie ich 
u administratora drogi, 

 wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego istniejących odcinków dróg, które będą wykorzystywane do przewozu 
materiałów i przedstawienie wyników Inżynierowi 
i Ubezpieczycielowi. Inwentaryzacji dróg należy dokonać wspólnie z administratorami dróg, 

 uzgodnienie z administratorem drogi zakresu remontów i napraw, 

 koszty napraw i remontów istniejących dróg zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy 
ODTJ. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 1994r. nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002r., nr 108, poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 1985r., nr 14, poz. 60 wraz z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami). 



6. Ustawa z dnia  27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085  z późniejszymi zmianami). 

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

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

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

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736). 

11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), 

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

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

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

15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2007, nr 223 poz.1655 wraz z późniejszymi zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2002.2009.1779). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 



D-01.01.01 

 
ODTWORZENIE TRASY 

I  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

 
- odtworzeniem wszelkich elementów Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy zgodnie z PB, m.in. poszczególnych 

modułów szkoleniowych oraz toru szkoleniowego, placu itp. 

 
- założeniem oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych, 

 
- wyznaczeniem (wznowieniem) znaków granicznych oraz punktów szczegółowej osnowy realizacyjnej, 

 
- odtworzeniem zniszczonych  punktów osnowy geodezyjnej (realizacyjnej). 

 
w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1, zgodnie z Specyfikacją D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu elementów ODTJ, punktów głównych, położenia obiektów 

oraz innych elementów projektu budowlanego. Specyfikacja dotyczy również odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy 

znaków granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej. Wszystkie czynności ujęte w punktach 1.3.1-1.3.3 należą do 

obowiązków Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie wykonywane prace powinny być wykonywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wyszczególnione w punkcie 10. 

 
1.3.1. Wyznaczenie osi trasy i oraz pozostałych elementów projektu budowlanego 

W zakres robót pomiarowych, wchodzą: 

 

a) wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i szczegółowych ODTJ, 
b) uzupełnienie elementów ODTJ dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

f) odtworzenie wszystkich znaków geodezyjnych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne - główne punkty geometryczne elementów ODTJ niezbędne do prawidłowego wytyczenia geometrii 
modułów szkoleniowych i torów w terenie. 

 
1.4.3. Znaki graniczne - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały element 

zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. Stabilizację punktów granicznych należy wykonać znakami 

naziemnymi i podziemnymi.  Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza się umieszczenie tylko znaku naziemnego 

z trwałego materiału 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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



2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych elementów ODTJ należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. ( rodzaj materiału i jego wymiary – w zależności od warunków 

terenowych. 

 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 

0,15 do 0,20 m  i długość od 1,2 do 1,5 m.) 

 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 

punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
Do trwałej stabilizacji zniszczonych znaków granicznych należy  użyć elementów: 

 
- słupków betonowych lub kamiennych z krzyżem w górnej płaszczyźnie słupka 

2.3. Wymagania względem materiałów dla znaków granicznych 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-88/B-06250, klasy B 25. 

Beton użyty do produkcji elementów, powinien charakteryzować się: 

– wytrzymałością na ściskanie, 
– nasiąkliwością, poniżej 5%, 
– mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Wykonawca powinien wykonać badania próbek betonu pobranych z w/w elementów i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 
Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji granic powinny być zaakceptowane przez Inżyniera . 

Muszą być: 

- wolne od spękań, 
- wolne od wykruszeń, ubytków, 
- powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych, 
- wymiary i kolorystyka powinna być zgodna z opisem, 

 
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 pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 
 tachimetry elektroniczne, 
 dwuczęstotliwościowe odbiorniki GPS, umożliwiające pracę w trybie RTK 
 niwelatory, 
 dalmierze, 

 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
 samochód dostawczy 

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru oraz powinien posiadać aktualne atesty oraz świadectwa komparacji. 

 
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 sprzętu i materiałów 

Graniczniki  betonowe  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w pozycji poziomej. 

 
Elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu . Sprzęt 

i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

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

 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego ( Projekt budowlany ) , Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót, w tym założyć szczegółową osnowę realizacyjną Prace 

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

 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich niezgodnościach wykrytych podczas tyczenia punktów 

głównych (i (lub) reperów roboczych. Niezgodności powinny zostać wyjaśnione 

a ewentualne błędy usunięte. 

 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się 

od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 

rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 

wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 

Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

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

przez Inżyniera. 

 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie elementów ODTJ muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 

znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 

ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3. Wyznaczenie punktów głównych elementów ODTJ i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane  przy użyciu pali drewnianych 

a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi muszą zachować wzajemną widoczność. 

 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi każdego z modułów a także toru 

szkoleniowego. 

 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem elementów ODTJ. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 

postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 

4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej. 



5.4. Wyznaczenie osi elementów ODTJ 

Tyczenie osi elementów ODTJ należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, (podstawowa osnowa realizacyjna) i jej rozwinięcie – szczegółową osnowę realizacyjną założoną przez 

Wykonawcę. 

 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i 

ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm dla wszystkich 

obiektów szkoleniowych Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością 

do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 

stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 

granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 

przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 

wiechami należy stosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 
5.6. Wyznaczenie stałych punktów pomiaru geodezyjnego (kontrolnego) 

Przed przystąpieniem do robót na czas ich wykonywania, należy wyznaczyć co 20m (w pasie robót) stałe punkty do pomiaru 

geodezyjnego (kontrolnego): 

 
- stanu istniejącego 

 
- po wykonaniu koryta pod konstrukcję 

 
- po wykonaniu poszczególnych podbudów (poza podbudowa bitumiczną) 

 
- po wykonaniu warstwy ścieralnej i warstwy poślizgowej 

 
Ilość punktów w przekroju porzecznym powinna być tak dobrana by dokładnie zdjąć przekrój na każdym w/w etapie 

wykonywanych robót. 

 
Punkty określające wyznaczone przekroje należy zastabilizować w gruncie w sposób trwały i chronić przed zniszczeniem prze 

okres trwania robót. Ich lokalizację należy określić za pomocą współrzędnych. 

 
Przed rozpoczęciem robót, taki plan przekrojów, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi. 

 
Każdorazowo,  Inżynier  zanim  wyda  zgodę  na  wykonywanie  robót  wyżej     określonych,  Wykonawca musi 
przekazać komplet opracowanych wyników pomiaru geodezyjnego. 

5.7. Wznowienie zniszczonych znaków granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej 

Wznowienie granic musi być wykonywane przez geodetę, zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989 r. „Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne”. 

 
Znaki graniczne betonowe po wkopaniu winny wystawać ponad powierzchnię podłoża do 5cm oraz powinny być pomalowane 

jaskrawą farbą. 

 
Odtworzenie zniszczonej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo PODGiK zgodnie 

z obowiązującymi Standardami Technicznymi. Powyższe prace musi być wykonywane przez geodetę uprawnionego. 



5.9. Operat z odtworzenia zniszczonych znaków granicy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy –dla 
Zamawiającego. 

Operat powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W załączniku (części mapowej) powinny się 

znajdować: 

 
- wykaz współrzędnych punktów granicznych zastabilizowanych (z określeniem jaki rodzaj punktu – PD czy granicznik), 

- mapy wstęgowe z wrysowana granicą i zaznaczonymi punktami granicznymi (rozróżnić rodzaje punktów), w postaci 
analogowej – wydruk ze zaktualizowanego pliku graficznego (dxf) 

- kopia protokóły z okazania punktów granicznych właścicielom nieruchomości przyległych do terenu inwestycji z 
załącznikami graficznymi (szkice), 

5.10. Pomiary powykonawcze 

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych wykona w ramach pomiaru powykonawczego w szczególności: 

 
1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy wybudowanych elementów zagospodarowania ODTJ łącznie z uzbrojeniem terenu 

 
2. Dostarczy aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i nadziemnym terenu, 

obejmującą teren objęty inwestycją oraz teren przyległy po 10 metrów od jego granic, wyplot na papierze oraz w wersji 

numerycznej na nośniku cd-rom w formacie cgp. (program C-geo) dxf. lub dgn. Jeżeli na terenie przyległym będą 

znajdować się budynki należy uwidocznić je w całości – niedopuszczalne jest pokazanie tylko ściany licowej budynków. 

 
Granice działek muszą być naniesione na mapę pomiaru powykonawczego z danych pomiarowych pochodzących z czynności 

ustalenia granic pasa drogowego, jeżeli w ramach projektowania inwestycji czynności te były wykonywane. Jeżeli nie były 

wykonywane, granice należy nanieść na mapę według stanu na mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntów. Na etapie 

odbioru prac budowlanych Zlecający dopuszcza wstępny odbiór od Wykonawcy mapy pomiaru powykonawczego bez 

odpowiednich klauzul właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

 
Warunkiem ostatecznego odbioru jest uzyskanie tych klauzul. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących materiałów: 

 
- mapa powykonawcza w ilości 2 szt. w wersji analogowej oraz 2 szt. w formacie DXF. 

 
- kopia przyjęcia operatów do zasobów odpowiedniego ośrodka, 

 
- kopia opisów oraz współrzędne odtworzonych punktów osnowy geodezyjnej. 

 
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 jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy, punktów wysokościowych i kolidujących punktów osnowy 

geodezyjnej należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) odtworzonej powierzchni w terenie . 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 

lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 



Odbiór zastabilizowanych, zniszczonych w czasie budowy punktów granicznych odbywa się na podstawie przedłożonego 

operatu, przez : 

 
- sprawdzenie w terenie poprawności zastabilizowanych punktów 

 
- pomiar kontrolny na wybranych punktach, 

 
- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem 

 
- kompletności operatu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-U-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze 

Robót. 

 
1km robót związanych z wyznaczeniem trasy obejmuje: 

 
 pobranie niezbędnych materiałów z właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneji 
 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych elementów szkoleniowych ODTJ i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie terenu inwestycji dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych (co 20m) do pomiarów kontrolnych z ich stabilizacją na czas budowy 

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

 odtworzenie (ewentualnie zniszczonych  lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych 
 sprawdzenie wykonanych robót 
 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów do stabilizacji granic 
 wznowienie punktów granicznych i ich stabilizacja w terenie granicznikami betonowymi 
 trwałe zastabilizowanie zniszczonych punktów granicznych po zrealizowaniu robót 
 operat techniczny dla wznowionych fragmentów 
 okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do terenu inwestycji 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-2.5 Szczgółowa osnowageodezyjna GUGiK 2002 
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
9. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240) i przepisy wykonawcze do ustawy 
10. PN-88/B-06250 [1}  Beton zwykły 
11. Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDKiA z 1998r. 

- GG – 00.00.00 Wymagania ogólne 

 
- GG – 00.11.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych, 

 
- GG – 00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych 



D-01.02.01 

USUNIĘCIE DRZEW 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z usunięciem drzew i karp w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, 

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 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 

Nie występują. 

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 usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

- piły mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

- spycharki, 

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

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 pni i karpiny 

Pnie i karpinę należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w 

sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Usunięcie karp 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów 

i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub   wskazaniami 

Inżyniera. 



Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest 

spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien 

być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a 

nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce 

tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za 

zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być 

przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być 

odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod 

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

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. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 

zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D- 

02.00.00 „Roboty ziemne”. 

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 robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

- dla karp  - sztuka 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 

ich zasypaniem. 

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 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykarczowanie pni i karpiny, 

- wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

- zasypanie dołów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Nie występują. 



D-01.02.04 

 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

rozbiórką elementów dróg, w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elemntów 
zagospodarowania terenu. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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

 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

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

 
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 z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy. 

5. WYNONANIE ROBÓT 

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, 

zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazań Inżyniera. 
Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposób zalecony przez 

Inżyniera. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 

poziomu   terenu   i   zagęścić   zgodnie   z    wymaganiami    określonymi    w    Specyfikacji    D-02.01.01    oraz    D-02.03.01. 



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 jakości robót rozbiórkowych 

 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

 dla nawierzchni, podbudowy - m2 (metr kwadratowy), 
 dla krawężnika, obrzeża, ścieku korytkowego, ogrodzeń - m (metr), 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 
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. 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

Wykonanie robót obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji a w szczególności: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 wyrównanie podłoża, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 sortowanie materiału z rozbiórki, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko, 

 opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki. 

b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży: 
 odkopanie krawężników i obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
 zasypanie i zagęszczenie dołów powstałych po wykonaniu robót rozbiórkowych, 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
 sortowanie materiału z rozbiórki, 
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko, 

 opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki.; 

 
c) dla rozbiórki ogrodzeń: 

- demontaż elementów ogrodzenia, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205 Roboty ziemne 



D - 02.00.00 
 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych, w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych, w ramach budowy Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat.    i 
– IV), 
 transport gruntu, 
 budowę nasypów , 
 pozyskiwanie gruntu z dokopu, 
 badania kontrolne 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu. 
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.8. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie granic ODTJ. 
1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza granicami ODTJ. 

1.4.11. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budową ODTJ. 

1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I    
d

 

s ds 

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  zgodnie z PN-B- 

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.14. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U  
d60 

d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

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. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podano w normie PN-S-02205:1998 [4]. 



Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy  stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

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

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 2.2, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

W wypadku występowania odpadów w gruntach wykopowych, Wykonawca jest obowiązany do postępowania z odpadami   w 
sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska. Do usuwania odpadów musi być 
zaangażowany Wykonawca posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania  lub  transportu 
odpadów. 

 
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 robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 

mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów – plantowania (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

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

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

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport gruntów 

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

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości założone w wycenie robót nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń istniejących sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne należy wykonywać 

ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawca powinien w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem robót zgłosić ten fakt do branży, której dotyczy ta sieć. Rozwiązanie kolizji z urządzeniami podziemnymi należy 
przed zasypaniem zgłosić pisemnie do branż, których dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia 
urządzeń podziemnych zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi planowanych robót, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 cm. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość  górnej  powierzchni  robót ziemnych  nie może różnić  się od  szerokości projektowanej  o więcej  niż    10  cm, 

a krawędzie nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanych o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 

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



Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

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

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być  poprzedzone uzgodnieniem 
z odpowiednimi instytucjami. Uzyskanie takich uzgodnień należy do obowiązków Wykonawcy. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać takie spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2%      w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 

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

5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu, o grubości podanej w Dokumentacji Projektowej, powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 
użycia przy umacnianiu skarp, rekultywacji terenów zielonych oraz sadzeniu drzew i krzewów. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w innych  miejscach  określonych       w 
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 
humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

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

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości robót ziemnych Pomiar taśmą, niwelatorem, w odstępach co 100 m na 
odcinkach 
prostych, w punktach załamań elementów 
modułów szkoleniowych i toru wg wskazań 
Inżyniera 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

3 Pomiar rzędnych powierzchni robót ziemnych 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni robót ziemnych 

6 Pomiar równości skarp 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 

warstwy  

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość robót ziemnych nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 



6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne powierzchni robót ziemnych nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 

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

6.3.5. Równość powierzchni robót ziemnych 

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

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.7. Spadek podłużny powierzchni robót ziemnych 

Spadek podłużny powierzchni robót ziemnych, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 
dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien wynosić zgodnie z ST 02.01.01 oraz ST 

02.03.01. W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia 
I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

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

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

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne Ośrodka Doskonalenia Techniki JAzdy i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych 

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

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną za wykonane prace podano w ST D-02.01.01, D-02.03.01 pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001 r. „o odpadach 
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WYKONANIE WYKOPÓW 

W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach 
nieskalistych, w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują wykonanie: 
 wykopów w gruntach nieskalistych kat. II-IV, z przeznaczeniem gruntu do budowy nasypu, 

zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów  przemysłowych, spełniająca 
warunki  stateczności  i odwodnienia  oraz przyjmująca  obciążenia  od  środków  transportowych  i urządzeń  na  korpusie drogowym. 

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.7. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.8. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do  głębokości 
przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości  1  m  od  zaprojektowanej  powierzchni  robót  ziemnych. 

1.4.9. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

1.4.10. Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości 
gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 

Is = d / ds 

w którym: 
d  -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą 
BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

U  
d60 

d10 

w którym: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10   -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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



2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty   uzyskane   przy    wykonywaniu    wykopów    powinny    być    przez    Wykonawcę    wykorzystane  w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Miejsce i sposób ich wbudowania należy ustalić na etapie prowadzenia robót 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

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

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w Specyfikacji D-02.03.01 „Wykonywanie nasypów”, pkt. 2.2, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżyniera. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być przydatne bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami podane w  tabeli 1. 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1a. 
 

Tabela 1. Przydatność gruntów i innych materiałów do wykonywania budowli ziemnych opracowana na podstawie PN- S-
02205. 

Przeznacze
nie 

Przydatne Przydatn
e z 
zastrzeżenia
mi 

Treść 
zastrzeżenia 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na

 do
lne warstwy 
nasypów 

poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, 
średnio i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo- kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U15 

5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 

6. Łupki 
przywęglowe przepalone 

7. Wysiewki 
kamienne o zawartości 
frakcji iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione
 grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem  lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, 
piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

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

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, 
gliny  i gliny pylaste oraz 

inne o wL<35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

- w przypadku żużli należy 
skontrolować ich odporność na 
rozpad żelazawy wg PN-B-
06714/39 oraz krzemianowy wg 
PN-B- 06714/37 . Odporność 
powinna być całkowita 

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

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

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

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się  na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej podłoża 

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

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

Na górne 
warstwy  
nasypów w
 str
efie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo
 i 
średnioziarniste 

  

W 
wykopach i 
miejscach 
zerowych d
o głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

9. Grunty wątpliwe
 i wysadzinowe 

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



Tabela 1a. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 z dodatkowym warunkiem 
wodoprzepuszczalności. 

L
p. 

Właściwości Jedn. Grupy 
gruntów Niewysadzino

we 
wątpliw

e 
wysadzino

we 1 Rodzaj gruntu   rumosz niegliniasty 
 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni 
 piasek drobny 

 żużel nierozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzel
ina 
gliniasta 

 rumosz gliniasty 
 żwir gliniasty 

 pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 
 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 

 ił warwowy 2 Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 
 0,02   mm 

 

% 
% 

 

 15 

 3 

 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

 

m 
 

 1,0 
 

 1,0 
 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 
 

od 25 do 
35 

 

 25 

5 Wskaźnik 
wodoprzepusz- 
czalności 

 

m/d
obę 

w. mrozoochronna >5 
w. odsączająca  8 

 

- 
 

- 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych w gruntach nieskalistych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do 
gruntów nawodnionych, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

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

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
 transportu wody dla celów utrzymania wilgotności optymalnej (beczkowozy) 

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

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

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

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi 

przez Inżyniera. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 

uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

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

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. O ile Inżynier dopuści 
czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt 
jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Roboty 
ziemne w rejonie istniejących drzew należy wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić bazy korzeniowej. 



Termin oraz sposób wykonywania robót w gruntach nawodnionych należy uzgodnić z Inżynierem. Odspojone grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy nasypów (np. torfy) powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Z powodu 
nadmiernej wilgotności Inżynier może nakazać czasowe pozostawienie gruntu na terenie budowy. 

5.2. Wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym 

Grunt wydobywany z wykopów sposobem mechanicznym powinien być niezwłocznie przewieziony do budowy nasypów albo 
na odkład. Wykonawca powinien prowadzić roboty w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów 
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Odstępstwo od powyższej zasady jest możliwe tylko w przypadku skomplikowanego układu warstw geotechnicznych lub  przy 
małym zakresie robót i wymaga zgody Inżyniera. Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu  prac 
można było przystąpić bezzwłocznie do wykonania następnej warstwy. 

Odspojonego gruntu nie można przewozić na nasyp, jeżeli Wykonawca nie zapewnił odpowiedniego sprzętu do układania i 
zagęszczenia warstw nasypu. W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0.5m powyżej 
projektowanego podłoża gruntowego. 

5.3. Wykonanie wykopów sposobem ręcznym 

Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
- w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 

- w  dolnej  strefie  wykopów  fundamentowych,  dla  której  zgodnie  z     dokumentacją  projektową wymagana  jest 
nienaruszona struktura gruntu podłoża 

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża. 

Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości od krawędzi wykopu 
zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed 
prawdopodobnym spływem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać     w 
łyżce koparki, która dokona załadunku na skrzynię samochodu. 

5.4. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca powinien, o ile wymagają 
tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

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

Przy robotach wykonywanych w gruntach kategorii III opracowując harmonogram robót, Wykonawca powinien uwzględnić 
warunki pogodowe. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone  uzgodnieniem 
z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.5. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się robót ziemnych W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.6 Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 
Alternatywnie zagęszczenie gruntu, zwłaszcza zawierającego kamienie, z wyjątkiem gruntów o wskaźniku plastyczności Ip ≥ 

10 i wilgotności znacznie mniejszej od optymalnej, można oceniać na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia Io. 

Badania przeprowadza się płytą o średnicy D  300 mm. Na podstawie badania określa się wartości pierwotnego E1 i wtórnego 

modułu odkształcenia E2 wg PN-S-02205 i wartość IO jako stosunek modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 
Wartość modułu odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,25 MPa według wzoru: 

E2   
3p 

D 
4s 

w którym: 
D – średnica płyty, mm 
p – przyrost obciążenia, MPa 

s – przyrost odkształcenia, mm” 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne . Wymagania i badania.” podano w tabeli 2. 
 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach (podłoże) i miejscach zerowych robót ziemnych. 
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Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania są 
następujące: 

 
a) dla  żwirów,  pospółek i piasków: IO   2.2 przy wymaganej wartości IS  ≥ 1.0, 

IO   2.5 przy wymaganej wartości IS  < 1.0, 

 
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów: 

IO  ≤ 2.0, 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) : IO  ≤ 3.0 . 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji 
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 2. Jeżeli wartości nośności i wskaźnika zagęszczenia  określone 
w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile 
nie są określone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżyniera. Koszty powyższych czynności 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej robót. 

5.9. Ruch budowlany 

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

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

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji 

oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
b) zapewnienie stateczności skarp 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.7. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 
oraz z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 



6.3. Badania do odbioru robót ziemnych 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych. 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości robót ziemnych Pomiar taśmą, niwelatorem, w odstępach co 100 m na 
odcinkach 
prostych, w punktach załamań elementów 
modułów szkoleniowych i toru wg wskazań 
Inżyniera 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

3 Pomiar rzędnych powierzchni robót ziemnych 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni robót ziemnych 

6 Pomiar równości skarp 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 

warstwy  

 

6.3.2. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne powierzchni robót ziemnych nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

 
6.3.3. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 

tangensem kąta. 

 
6.3.4. Równość powierzchni robót ziemnych 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

 
6.3.5. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

 
6.3.6. Spadek podłużny powierzchni robót ziemnych 

Spadek podłużny powierzchni robót ziemnych, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 
dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.7. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien być zgodny z założonym w specyfikacji. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

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

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

Wykonanie wykopów gruntów z transportem  w nasyp obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 



 zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, 

 budowę, utrzymanie i rozebranie dróg technologicznych, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp obejmuje : odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (np. rowy tymczasowe, drenaże), 

 utrzymywanie drożności rowów w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejącego układu odwodnienia, 

 profilowanie skarp, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu (ewentualne doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów), 

 wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji. 

 
Wykonanie wykopów z wywiezieniem na odkład obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 zabezpieczenia robót w okresie trwania robót ziemnych, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca składowania na odl. do 1,0 km  (ewentualnego przesuszenia), 

- transport gruntu na odkład do 25 km: obejmuje: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- rozplanowanie urobku na odkładzie, 

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (np. rowy tymczasowe, drenaże), 

 utrzymywanie drożności rowów w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejącego układu odwodnienia, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu (ewentualne doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów), 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 rekultywację terenu robót ziemnych, 

 rekultywację terenu odkładu, 

 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN  –B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar. 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-  B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

6. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.. 

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

8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

9. BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

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

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

12. BN-76/8950-03 Obliczania współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości. 

10.2. Inne dokumenty 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002. 
14. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – GDDP – 1998 



D - 02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru nasypów, 
w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie Budowy Ośrodka Doskonalenia 
Techniki Jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich i obejmują wykonanie nasypów: 
 z gruntu z wykopu, 
 z gruntu z dokopu wraz z urobkiem i transportem gruntu, 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-M-00.00.00 pkt 1.4. 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca 
warunki stateczności i    odwodnienia    oraz    przyjmująca    obciążenia        od       środków   transportowych 
i urządzeń na korpusie drogowym. 

1.4.2. Wysokość nasypu  – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a 
niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.7. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do głębokości 
przemarzania,  nie  mniej  jednak  niż  do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

1.4.8. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której właściwości gruntu 
mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

1.4.9. Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i 
lokalnych uwarunkowań. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 
Is = d / ds. 

w którym: 
d  -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
(Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U  
d60 

d10 

w którym: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10   -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, 
w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi  dużą
 wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny 
z PN-ISO10318:2006, PN-EN ISO 9862:2005. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z 
wytycznymi IBDiM. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-02.00.00 pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 pkt 2. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów i korytowania powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 

do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą 
Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
Kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 



Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać 
pozostawienie        na        placu        budowy        gruntów,        których        czasowa        nieprzydatność        wynika        jedynie   z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Zawartość siarczanów wyrażonych jako SO3 nie powinna przekraczać 1% wg PN-78/B-06414-28 w warstwach gruntów i innych 
materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5m od spodu warstw wykonanych z zastosowaniem spoiwa 
cementowego. 

Od warunku tego można odstąpić, o ile zostaną przeprowadzone czynności zaaprobowane przez Inżyniera, mające na celu 
odpowiednie zabezpieczenie warstw z zastosowaniem cementu. 

Przydatność gruntów i materiałów do budowy nasypów została określona w ST D-02.01.01 w tabeli 1. Dodatkowo w ST D-02.01.01 
w tabeli 1a przedstawiono podział gruntów pod względem wysadzinowości. 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które spełniają 
szczegółowe wymagania określone w specyfikacji i są zaakceptowane przez Inżyniera. 

Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań 
laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich 
zastrzeżeń dotyczących technologii i miejsc wbudowania tych materiałów. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o 
ograniczonej       przydatności,       to       wszelkie       takie      części       nasypów       zostaną      przez      Wykonawcę       usunięte 
i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach (koszt robót ponosi Wykonawca). Wartość wskaźnika różnoziarnistości 
U gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być mniejsza niż 3.0, a nie mniej pod warunkiem wykazania możliwości uzyskania 
wymagane wskaźnika Is. 

Zaleca się, a dla górnej warstwy nasypu o gr. 20cm wymagane jest aby wskaźnik wodoprzepuszczalności "K" był nie mniejszy niż 
8m/dobę. Dobrą zagęszczalność wbudowywanego gruntu należy potwierdzić badaniami laboratoryjnymi przed jego użyciem do budowy 
nasypów. Materiały z rozbiórek nawierzchni (nieasfaltowe) i obiektów budowlanych powinny być tak rozdrobnione, aby umożliwić ich 
zagęszczenie i spełnić wymagania PN-S-02205. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 



Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 
Zastrzeże
nia  

 
 
 
 
 
 
 

 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 
przemarza
nia 

 

 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
twarde oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i 
pospółki, 
również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste 

z domieszką 
frakcji żwirowo-
kamienistej 
(morenowe) 
o wskaźniku 
różnoziarnistości 
U15 
5. Wysiewki 

kamienne 

o zawartości 
frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

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

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych ni 

 
ż 3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL  

 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 35 do 
60% 

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

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 

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

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

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

  
  

 
 

Na 
górne 
warst
wy 
nasyp
ów w 
strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski 
grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej 2% 

 

 

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

 
6. Piaski drobnoziarniste 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty 
masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś10 

W  
wykopach 
i 
miejscach 
zerowych 
do 
głębokości 
przemarza
nia 

 
Grunty 
niewysadzino
we 

 

 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

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

 

2.3. Grunt z dokopu 

Brakującą ilość gruntów do wykonania nasypów Wykonawca uzyska z dokopu. Miejsce dokopu ustalone będzie przez Wykonawcę     i 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatność gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. Grunty           z 
dokopu powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 dla gruntów niewysadzinowych, ewentualnie wątpliwych. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-M-00.00.0 pkt 3. i D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych” w 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. 

 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
Urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

 
spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarni
ste i 
kamieniste 

Uwagi 
o 
przydat 

-  
Zagęszczających 

grub
ość 
warst
wy [ 
m ] 

licz
ba 
prz
ejść 
n 
*** 

grub
ość 
warst
wy [ 
m ] 

licz
ba 
prz
ejść 
n 
*** 

grub
ość 
warst
wy [ 
m ] 

licz
ba 
prz
ejść 
n 
*** 

nośc
i 
mas
zyn 

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 1) 

Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 do 
0,3 

8 do 
12 

0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione * 0,2 do 
0,5 

6 do 
8 

0,2 do 
0,4 

6 do 
10 

- - 3) 

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 4) 

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 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne 
** 

0,3 do 
0,5 

4 do 
8 

- - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 



Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 
0,4 

2 
do4 

0,1 do 
0,3 

3 
do 
5 

0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 
zrzucane z wysokości od 5 do 10 
m 

 

2,0 do 
8,0 

4 do 
10 
uder
zeń 
w 
punk
t 

 

1,0 do 
4,0 

3 do 
6 
uder
zeń 
w 
punk
t 

 

1,0 do 5,0 
3 do 
6 
uder
zeń 
w 
punk
t 

 

*) 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. 
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu 

pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” i Specyfikacji D-02.01.01 „Wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych” w pkt. 4. 

Sposób transportu przez Wykonawcę elementów przeznaczonych do wykonywania robót nie może powodować obniżenia ich jakości 
lub uszkodzeń trwałych. Transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ich producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Dokop 

5.2.1. Miejsce dokopu 

Wykonawca dokona wyboru miejsca dokopu i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Dokopy muszą mieć  wszelkie wymagane      
prawem      zezwolenia      na      eksploatację      i      należy      przeprowadzić      rekultywację      terenu      zgodną   z zezwoleniem 
na eksploatację. Budowa koniecznych dróg dojazdowych do dokopu należy do Wykonawcy. 

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 oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być  wbudowane 
z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. O ile to konieczne dokop należy odwodnić przez 
wykonanie rowu odpływowego. Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 
z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach dokopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej Dokumentacji Projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, określone w 
Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie  
z normą PN-S-02205 i Specyfikacją D-01.01.01. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu (schodkowanie) 

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

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić 
podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości 
[m] 

Minimalna wartość Is 

do 2 0,97 
pona
d 2 

0,97 
 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 

zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

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. 

W projekcie założono, że grunty dowożone z dokopu do wykonania robót ziemnych będą gruntami niewysadzinowymi 
(wg tab.1a ST D-02.01.01 ). Grunty pochodzące z wykopów nie zaliczone do gruntów niewysadzinowych powinny zostać 
użyte do budowy nasypów zgodnie zasadami określonymi w niniejszej ST oraz normie PN-S-02205 „Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne”. 



5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

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

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania.       Przystąpienie       do       wbudowania       kolejnej       warstwy       nasypu       może       nastąpić        dopiero      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 

(o  współczynniku  K10  10-5    m/s)  ze  spadkiem  górnej  powierzchni  około  4%  ±  1%.  Spadek  powinien  być       obustronny. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

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

f) Jeżeli grunty pozyskane z wykopów ze względu na niską różnoziarnistość nie będą zagęszczać się do wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca zastosuje odpowiednie środki celem doprowadzenia tych gruntów do stanu umożliwiającego uzyskanie 
wymaganego zagęszczenia. 

g) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o CBR >20%, wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10  8 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U≥5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 

właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem. W takim 
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,  polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

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

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

5.3.3.2. 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 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu 
robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie należy pozastawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego 
uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 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 wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

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

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

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

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

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

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

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego 
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano 
w punkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od ±5%jej wartości. Jeżeli 
wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż -5% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć 
przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad +5% jej wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny 
lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

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



Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S- 
02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, 
według BN-77/8931-12 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać 
wymagania podane w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 
Strefa korpusu liczona od korony 

robót ziemnych wg 
PN-S-
02205 

 
Pozi

o

m 

[m

] 

 
 

Is 
E
2 

Nsp Sp 

 
 
 
 
 
 

 
Nasy
p 

Poziom korony robót 
ziemnych 

0.00  100 100 

w-wa o grub. od 0 do 0,20 m  1.00   

poziom w-wy na głębokości 0.20  60 60 

w-wa o grub. od 0,2 m do 1,2 m  0.97   

poziom w-wy na głębokości 1.20  45 30 

warstwa poniżej 1,20 m     

w-wa o grub. od 0,2 m do 2,0 m     

poziom w-wy na głębokości 2,00    

warstwa poniżej 2,00 m     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grun
t 
rodzimy 

poziom podłoża nasypu (dla 
nasypu o wysokości od 0.2 do 1.2 

m
) 

 

0.00 

  

45 

 

30 

w-wa do głębokości 0.5 m  0.95   

poziom podłoża nasypu 
(dla nasypu o wysokości > 
1.2 m) 

 
0.00 

  
30 

 
20 

w-wa do głębokości 0.5 m  0.92   

poziom podłoża nasypu (dla 
nasypu o wysokości od 0.2 do 2.0 

m
) 

 

0.0 

   

w-wa do głębokości 0.5 m     

poziom podłoża nasypu 
(dla nasypu o wysokości > 
2.0 m) 

    

w-wa do głębokości 0.5 m     
 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia Io jest zróżnicowana w zależności od rodzaju gruntu, zgodnie z normą PN-S- 02205: 
1998. 

 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
dla żwirów, pospółek i piasków 
Io ≤2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0 

Io ≤2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 

doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien: 

 zastosować odpowiednie środki celem doprowadzenia tych gruntów do stanu umożliwiającego uzyskanie wymaganego 
zagęszczenia, 

 lub usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 za pomocą 
obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 należy przyjmować 
wg tablicą 6. 

Wartość modułu odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,25 MPa według wzoru: 

E2   
3p 

D 
4s 

w którym: 
D – średnica płyty, mm 

p – przyrost obciążenia, MPa 
s – przyrost odkształcenia, mm” 



5.4. Odkłady 

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

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

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 ODTJ, 

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów  pozyskiwanych 
z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone 
w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

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

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na  odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

O ile odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę     
na     jego     koszt,     według     wskazań     Inżyniera.     Konsekwencje     finansowe     i     prawne,     wynikające     z ewentualnych 
uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

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

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

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

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

5.5. Zasypki obiektów inżynierskich i wykopów na instalacje 

Zasypki obiektów inżynierskich i wykopów na instalacje do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy należy 
zasypywać gruntem spełniającym wymagania przedstawione w punkcie 2.2, o ziarnach nie większych niż 20 mm aby nie uszkodzić 
przewodu, uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji. 

Należy uważać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m ponad obudową przewodu należy 
zagęszczać tylko lekkim sprzętem wibracyjnym. 

Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu i zagęszczać zgodnie z punktem 5.3. Zasypki 
wąskoprzestrzennych      wykopów      poprzecznych       przez       jezdnię       powinny       uzyskać       wskaźnik       zagęszczenia,   co 
najmniej taki jak wymagany dla korpusu drogowego w miejscu przejścia. 

5.9. Ruch budowlany 

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

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

Zabroniony jest ruch jakichkolwiek pojazdów nie biorących udziału w budowie po wykonywanym poszerzeniu nasypu. 

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

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5.2 niniejszej 
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej i ST. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej i ST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

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 2.3 oraz 5.3 
niniejszej specyfikacji. 



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 jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy 
określić następujące właściwości: 
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
 granicę płynności, wg PN-B-04481, 
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, 
 wskaźnik wodoprzepuszczalności wg PN-B-04492, 

 wskaźnik różnoziarnistości, wg PN-B-04452;2002 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
 odwodnienia każdej warstwy, 

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 

warstwy, 
 nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt 5.3.3.1 poz. d), 
 przestrzegania ograniczeń określonych w punktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, 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 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza 
się aparaty izotopowe. 

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

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 jeden raz w trzech punktach na 5000 m2  warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korpusu robót ziemnych. 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  z wymaganiami  dotyczącymi  pochyleń       i 
dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szerokości korpusu robót ziemnych polega na porównaniu szerokości korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu 
z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 

6.4. Dokładność wykonania robót ziemnych 

Zbiorcze zestawienie wymagań zawarto w tablicy nr 7. 
Tablica 7. Dokładność wykonania robót ziemnych 

L
p
. 

Część budowli Jednostk
a 

Dokładność 

1
. 

Korpus ziemny : 
- szerokość górnej powierzchni 
- nierówności powierzchni*)

 

- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
- niweleta górnej powierzchni 
- pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 

c
m 
c
m 

% 
c
m 

% 

 

+ 10, 
-0 
 4 
 1 

+ 1, - 
3 

 1 
2
. 

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

 

 

% 
pochylenia 

cm 
c
m 

 

 10 
 10 

 10 
*) Nierówności mierzone łatą 3 m 

6.5. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej 
Specyfikacji. 

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



6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3  (metr sześcienny) wykonanego nasypu. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty ziemne uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9. 
 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
 

Wykonanie nasypów budowanych z gruntu pochodzącego z dokopu obejmuje roboty opisane w niniejszej specyfikacji, a w 
szczególności: 
 prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
 przygotowanie podstawy nasypu, 
 zakup, transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie, 

 zagęszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaźnika zagęszczenia (ewentualne doprowadzenie podłoża do wymaganych 
parametrów), 

 wbudowanie gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
 (ewentualne doprowadzenie wykonywanego nasypu do wymaganych parametrów), 

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją, 

 wyprofilowanie skarp dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego, 
 odwodnienie terenu robót, 

 wykonanie, utrzymanie a następnie rozebranie dróg technologicznych, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych gruntów, 
wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy, 

 rekultywację terenu. 

 

Wykonanie nasypów budowanych z  gruntu pochodzącego z  wykopów obejmuje roboty opisane 
w niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 
 prace pomiarowe, 
 przygotowanie podstawy nasypu, 
 zagęszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
 (ewentualne doprowadzenie podłoża do wymaganych parametrów), 
 wbudowanie gruntu dostarczonego z wykopu w nasyp, 

 zagęszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej (ewentualne doprowadzenie wykonywanego 
nasypu do wymaganych parametrów), 

 (ewentualnie doprowadzenie gruntu do stanu umożliwiającego uzyskanie wymaganego zagęszczenia), 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie, utrzymanie a następnie rozebranie dróg technologicznych, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w szczególności właściwości wbudowanych gruntów, 
wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności górnej warstwy, 

 rekultywację terenu. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN–B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar. 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

5. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

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

8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

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

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

12. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

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

14. PN-EN ISO 98633-2 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy okrełonych naciskach. Określenie grubości 
warstwy pojedynczej wyrobów wielowarstwowych. 

15. PN-EN ISO 11058 Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Wyznaczanie  wodoprzepuszczalności  w  kierunku  prostopadłym  do 
powierzchni wyrobu, bez obciążenia. 

16. PN-EN  13738 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie oporu na wyciąganie z gruntu. 

17. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 

18. PN-EN  963 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań. 

19. PN-ISO  10319+Ap1 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metoda szerokich próbek. 

20. PN-EN  964-1 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. 

21. PN-EN  965 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej. 
22. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

 
 

10.2. Inne dokumenty 

14. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002. 
15. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych – GDDP – 1997 
Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 



D-04.01.01 

PPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia 
Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

 

1.2. Zakres stosowania Secyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, 
zgodnie z Specyfikacją D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

 
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie profilowanie 

podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

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

 
4. TRANSPORT 

nie dotyczy 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania 
podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 



Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

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

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Stref

a 

korp

usu 

Minimalna wartość Is dla: 

Nawierzchnie pozost
ałe 

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

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 

1,00 
 

0,97 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%  do 

+10%. 

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

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

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 2. 

Tablica  2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego wyprofilowanego podłoża 
 

L 
p
. 

Wyszczególnienie 
badań i 
pomiarów 

Minimalna 
częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 
Zagęszczenie, wilgotność

 gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2
 

6.2.2. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 

Dla kontroli zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, wymagania są 
następujące: 

 
a) dla  żwirów,  pospółek i piasków: IO   2.2 przy wymaganej wartości IS  ≥ 1.0, 

IO   2.5 przy wymaganej wartości IS  < 1.0, 

 
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów: 

IO  ≤ 2.0, 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) : IO  ≤ 3.0 . 



Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji 
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. Jeżeli wartości nośności i wskaźnika zagęszczenia  określone 
w tablicy 2 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile 
nie są określone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżyniera. Koszty powyższych czynności 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej robót. 

 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 

równa wilgotności optymalnej z  tolerancją od -20% do + 10%. 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

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

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

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

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST 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. 
 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze 
Robót. 

 

Wykonanie koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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

2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
. 

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

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

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

. 



D-04.02.02 

WARSTWA ODCINAJĄCA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy odcinającej w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 
SIERADZ. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy odcinającej 

- o gr. 20cm i CBR >40%, 

1.4. Określenia podstawowe 

- Grunty wysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym poniżej 25, łatwo tworzące soczewki lodowe i wysadziny w okresie 
mrozów; piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny, iły warstwowe, gliny zwięzłe pylaste     i 
piaszczyste, iły, iły piaszczyste i pylaste. 

- Grunty wątpliwe - grunty o wskaźniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdolności do tworzenia soczewek lodowych 
i wysadzin w okresie mrozów; piaski pylaste, żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste. 

- Grunty niewysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym powyżej 35, nie tworzące soczewek lodowych i wysadzin         
w okresie mrozów; żwiry, pospółki, piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (niegliniaste). 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są: 
- piaski, 
- żwir i mieszanka, 
- miał kamienny, 

- grunty przydatne bez zastrzeżeń, odpowiadające wymaganiom podanym w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” 
pkt2. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do 
wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. 
Kruszywo do wykonania warstwy mrozoochronnej powinno spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

D15  
 5

 
d 85 

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy mrozoochronnej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 



 d 60 

U      5 
d 10 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10  - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek   stosowany   do   wykonywania    warstw    odcinających    powinien    spełniać    wymagania    normy    PN-B-11113 

[5] dla gatunku 1 i 2. 
Żwir  i mieszanka  stosowane  do  wykonywania  warstw  odcinających  powinny   spełniać   wymagania   normy PN-B-11111 

[3], dla klasy i i II. 
Kruszywa do wykonania warstw odcinających o CBR>40% powinny spełniać następujące warunki: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej pod nawierzchnie nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej pod nawierzchnie powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych (w miejscach trudno dostępnych) 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa  należycie   wymieszane,   o   wilgotności   optymalnej   można   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   w  
warunkach zabezpieczających je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem oraz segregacją. Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej pod 
nawierzchnie powinno spełniać wymagania określone w p. 2.1. Ruch środków transportowych powinien być zorganizowany w 
sposób uniemożliwiający powstawanie kolein. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Przed wykonaniem warstwy 
odcinającej wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 
odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Warstwa odcinającej powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

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



5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 

Warstwy grubości powyżej 20cm należy wbudować dwuwarstwowo. Każda z nich powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

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

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwy, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia 
według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 
i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 

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

5.4. Odcinek próbny 

Na wniosek pisemny Inżyniera co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 
w celu: 

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

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

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

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 

warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość 
nie powinna być mniejsza niż 200 m. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.5. Utrzymanie ułożonych warstw 

Warstwa odcinająca pod nawierzchnie po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników 

atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Koszty tych napraw są objęte ceną ryczałtową ułożonej warstwy. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego zabezpieczenia i utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania: 
- kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, 
- gruntów, według zasad określonych w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 6, 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 
2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odcinającej pod 
nawierzchnie podaje tablica 1. 



Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2

 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
 

 

6.3.2. Szerokość warstwy 

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

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej pod nawierzchnie powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych 

punktach na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 warstwy. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 
warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 
warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich  właściwościach, wyrównanie          i 
ponowne zagęszczenie. 

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

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 0,95. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

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

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy dla każdej grubości i każdego rodzaju materiału oddzielnie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

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



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
 

Wykonanie warstwy z kruszywa, dla każdej grubości i każdego rodzaju materiału oddzielnie, obejmuje roboty opisane w 
niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 

- prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie warstwy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

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

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997. 



D-04.03.01 

 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 

 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywanych w 

ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie1.1. 

1.3. Zakres Robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z oczyszczeniem i 

skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej asfaltowej warstwy nawierzchni. Warstwy 

konstrukcyjne asfaltowe skropione będą emulsją asfaltową szybkorozpadową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami min. PN-EN 12597 oraz PN-EN 14733 i  z 

definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczące Robot 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00. 

„Wymagania ogolne” pkt. 2. 

2.2. Emulsja asfaltowa 

Do złączania warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe 

szybkorozpadowe spełniające wymagania normy PN-EN 13808 

 
Tabela 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw nawierzchni 

 

Wymaga

nia 

techniczne 

Metoda 

badań wg 

normy 

Jednost
ka 

C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM 

Kl
as
a 

Zakres 
wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 
13075-1 

- 3 

l

u

b 

4 

50 do 100 

Lub 

70 do 130 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428 %(m/
m) 

5 58 do 62 a)
 

Czas wypływu dla 

fi 2mm w 40 C 

PN-EN 
12846 

s 1 TBR b)
 

Pozostałość na 

sicie 0,5mm 

PN-EN 1429 %(m/
m) 

1 TBR 

Trwałość po

 7 

dniach 

magazynowania 

PN-EN 1429 %(m/
m) 

1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 
12847 

%(m/
m) 

1 TBR 

Adhezja PN-EN 
13614 

%(m/
m) 

1 TBR 

 WT-3, zał. 2 % 

pokrycia 

powierzch

ni 

1 TBR 

 PN-EN 1428 2 ≥75 

pH 
emulsji 

PN-EN 
12850 

 - ≥3,5d)
 

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

13
07
4 



Penetracja w 25C PN-EN 1426 0,1m
m 

3 ≤100e)
 

Temperat

ura 

mięknienia 

PN-EN 1427 °C 5 ≥39e)
 

 
a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu niż niższego niż 40% ( m/m) 

b)  Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie 

c)  Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem 

d)  Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne 

e) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 

kamiennego dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220 

 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie i transport 

emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

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

3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. 

Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i 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. 

Sprzęt pomocniczy: 

- sprężarki, 

- zbiorniki z wodą, 

- szczotki ręczne. 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do ręcznego 

spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 

następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- ilości lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury 

lepiszcza. 

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

W miejscach trudnodostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego skropienia. 

4. TRANSPORT 

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

4.1. Transport emulsji 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 

Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 

przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 

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 ROBOT 

Ogólne zasady wykonywania Robot podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez oczyszczenie 

mechaniczne lub przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.2. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 

warstwy. 

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

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa ilości 

założonej w p.5.2.1. 

Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny do 

całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

5.2.1. Zużycie emulsji 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze. Określenie ilości 

skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać w oparciu o PN-EN 12272-1. 

Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową podaje tabela 3: 

Tabela 3. 

Układana 

warstwa 

asfaltowa 

Podłoża pod warstwę asfaltową 
Ilość 

pozostałego 

lepiszcza 

[kg/m2] 

 

Warstwa 

wiążąca z betonu 

asfaltowego 

 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

 
0,5 ±0,7 

Warstwa 

ścieralna z betonu 

asfaltowego 

Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1 ±0,3 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

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

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robot 

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia optymalnych 

parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 

skropienia. Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na odcinku próbnym, w zależności od rodzaju warstwy. 

6.2. Badania i kontrola w czasie robot 

6.2.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta (deklaracja zgodności). Wykonawca z każdej dostawy powinien 

kontrolować indeks rozpadu oraz czas wypływu dla Φ2mm w temp. 40°C na zgodność z atestem. Wyniki badań powinny być 

zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. 

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 12272. 

Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 

przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 



7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 

8. ODBIOR ROBOT 

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

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości rozłożonego lepiszcza, 

deklaracje zgodności producenta. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin warstwy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

Wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- oznakowanie miejsca robot wraz z utrzymaniem, 

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- próbne skropienie w celu ustalenia zużycia emulsji, 

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą 

lub użyciem sprężonego powietrza, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

- napełnienie skrapiarek lepiszczem, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

2. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

3. PN-EN 13075-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 2: Oznaczanie czasu mieszania 

kationowych emulsji asfaltowych 

 

4. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych- 

Metoda destylacji azeotropowej 

5. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 

wypływowym. 

6. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 

magazynowania metodą pozostałości na sicie 

7. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych 

8. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 



9. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

10. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 

11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

13. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 

14. PN-EN 14733 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Emulsje asfaltowe, asfalty fluksowane i asfalty upłynnione – 

Kontrola Produkcji Przemysłowej 

10.2 Inne dokumenty 

17. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe ; Warszawa 2010 



D-04.04.02. 
 

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm w 

ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w 

punkcie1.1. 

1.3. Zakres Robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem podbudowy z 

mieszanki kruszyw 0/31,5 mm gr. 20cm i gr. 10cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami m.in. PN-EN 13242 oraz PN-EN 13285 i 

z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d = 0 do 

D),który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni. 

Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 

mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. Kruszywo powinno spełniać wymagania niniejszego SST. 

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa łub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 

przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami rożnych właściwości. 

Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy. 

1.4.3. Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną ( np. ładunek wagonowy, ładunek 

samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania 

jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość 

wyprodukowaną w ustalonym czasie. 

1.4.4. Podbudowa - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na podłoże. lub 

warstwy niżej leżące. 

1.4.5. PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości. 

1.4.6. ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji 

1.4.7. CBR - Kalifornijski wskaźnik nośności w % 

1.4.8. S: obszar uziarnienia w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez 

dostawcę/producenta. Załącznik informacyjny A wyjaśnia pojęcia związane z S, ogólnym obszarem uziarnienia i 

tolerancjami 

14.4.9. k- współczynnik filtracji oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 

1.4.4.10. D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki z 

której jest wykonana warstwa podbudowy 

 
1.5. Ogolne wymagania dotyczące Robot 

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



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D- 

00.00.00.„Wymagania ogolne” pkt. 2. 

2.2. Kruszywa stosowane do podbudowy 

Wymagania wobec kruszywa oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. 

Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwiązanych przeznaczonej do wykonywania warstwy podbudowy można 

stosować kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu 

2.3. Wymagania wobec kruszyw 

Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy 

przedstawia tablica 1 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy 

 
Rozdział w PN-

EN 13242 

 

Właściwość 
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do 

podbudowy  

4.1 - 
4.2 

 

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

( zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

 

4.3.1 

 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

Kruszywo grube: GC 80/20 

Kruszywo drobne: GF 80 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: GA 75 

 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN-EN 

933-1 

 
GTC 20/15 

 

 
4.3.3 

Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1 

 
Kruszywo drobne: GTF 10 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: GTA 

20 

 
 
 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg 
PN- 

EN 933-4 

a) maksymalne 

wartości wskaźnika 

płaskości lub 

b) lub maksymalne 

wartości wskaźnika 

kształtu 

 
 
 

 
a) FI 50 

b) SI 55 

 
 
 
 

4.5 

Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych 

oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933- 5 

 
 
 
 

C90/3 

 

4.6 
Zawartość pyłów wg PN-EN 

933- 1: 

 

fDeklarowana 



 a) w kruszywie grubym 

b) w kruszywie drobnym 

 

4.7 Jakość pyłów fDeklarowana 

 
5.2 

Odporność na rozdrabnianie 

wg PN-EN 1097- 

2, kategoria nie wyższa niż: 

 
LA40 

5.3 
Odporność na ścieranie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-l 

MDE Deklarowana 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-

6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 
Deklarowana 

 
5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097- 6:2001, rozdział 7, 8 

albo 9 (w zależności od 

frakcji) 

Wcm

NR 

WA24

2* 6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-l 
ASNR 

 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 

PN- EN 1744-1 

 

SNR 

 
6.4.2.1 

Stałość objętości żużla 

stalowniczego wg 

PNEN1744- 1:1998. 

rozdział 19.3 

 
V5 

 

 
6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 

1744-1:1998, p.19.l 

 

 
Brak rozpadu 

 
6.4.2.3 

Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1:1998, 

p.19.2 

 
Brak rozpadu 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, 

szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób 

końcowy 
7.2 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg 

PN- EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 

SBLA 

 
7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa 4/8 wg PN-EN 1367-1 

- skały magmowe i przeobrażone F4 

- skały osadowe: F10 

- kruszywa z recyklingu: F10 ( F25**) 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy deklarowany 

 
Załącznik 

C, 

podrozdz

iał C.3.4 

 
 
 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość 

substancji niebezpiecznych nie 



  przekracza wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów 

* w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 

** pod warunkiem gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
 

W mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw każdy ze składników powinien spełniać wymagania z tablicy 

1. W przypadkach uzasadnionych pozytywnymi udokumentowanymi wynikami dotychczasowych zastosowań 

dopuszcza się odstępstwa od tych wymagań o ile mieszanka kruszyw po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

spełnia wszystkie wymagania z tablicy 2. 

2.4. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 

kruszywa, ale uniemożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

 

2.5. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

2.5.1 Postanowienia ogólne 

 
Do warstw podbudowy należy stosować mieszanki 0/31,5 mm i 0/63 mm wytwarzane w centralnych wytwórniach 

należących do Wykonawcy, zakupionych od zewnętrznego dostawcy, wymieszanych na placu budowy, 

zapewniających spełnienie warunków jednorodności i ciągłego uziarnienia zgodnie z niniejszą SST. 

 

W przypadku stosowania centralnych wytwórni mieszanek lub zakupu gotowej mieszanki od zewnętrznego 

dostawcy, odległość transportu mieszanki nie może powodować rozsegregowywania się mieszanek w czasie 

transportu. W przypadku stwierdzenia rozsegregowania mieszanki należy ją ponownie wymieszać aby jej 

uziarnienie było zgodne z deklarowanym. Wbudowywana mieszanka powinna mieć odpowiednią wilgotność 

zbliżoną do wilgotności optymalnej. 

 

2.5.2 ymagania wobec mieszanki 

 
Tablica2. Wymagania wobec mieszanki kruszyw do warstwy podbudowy 

 
Pod

ział 

w 

PN- 

EN 

132

85 

 

 
Właściw

ość 

Wymagania wobec mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 i 0/63 

 

4.3.2 
Maksymalna zawartość 

pyłów: kategoria UF 

 

UF9 

 

4.3.2 
Minimalna zawartość 

pyłów: kategoria LF 

 

LFNR 

4.3.2 Zawartość nadziarna: kategoria 
OC 

OC90 



4.4.
1 

Wymagania wobec 
uziarnienia 

Krzywe uziarnienia wg rys. 1 oraz 1a niniejszej 
SST 

 

 
4.4.
2 

Wymagania wobec 

jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii - 

porównanie z deklarowaną 

przez producenta wartością (S) 

 

 
Wg tab. 4 

 

4.4.
2 

Wymagania wobec 

jednorodności uziarnienia na 

sitach kontrolnych - różnice w 

przesiewach 

 

Wg tab. 5 

 

4.5 
Wrażliwość na mróz: 

wskaźnik piaskowy SE**), 

co najmniej 

 

30 

 Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż 

 

 
LA40 

 Odporność na ścieranie 

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej 

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE 

 

deklarowana 

 Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

 
F7 

 Wartość CBR po zagęszczeniu 

do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,03 i moczeniu w wodzie 

96h 

 

≥120 

 
 
 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki 

w warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody Proctora 

do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0; współczynnik filtracji k co 

najmniej cm/s 

 
 
 

Brak wymagań 

 Zawartość wody w mieszance 

zagęszczonej, %(m/m) 

wilgotności optymalnej wg 

metody Proctora 

 

80-110 

 
 

4.5 

 
 

Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuje w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.1a -  Mieszanka niezwiązana 0/63 mm 

  badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych w odrębnych 

przepisach 
UWAGA: jeżeli mieszanka nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciągu 

technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spełniać parametry 

dotyczące kruszywa grubego z tablicy 1, których nie ma w tablicy 2. 

 

2.5.3 Uziarnienie mieszanki 

 
Określone wg PN EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszyw powinno spełniać wymagania przedstawione na rys. 

Nr1 i rys 1a. 

 

 

Rys.1 -  Mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm 
 

Jako wymagane obowiązują wymienione wartości liczbowe krzywej SDV na rysunku. 



3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

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

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

a) jeżeli Wykonawca jest również producentem mieszanki kruszyw - mieszarki do wytwarzania mieszanki 

wyposażonej w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

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

 
4.2. Transport materiałów 

 
Kruszywa oraz mieszanki kruszyw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

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

 
5.2. Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod podbudowę powinno być nośne, dla którego wtórny moduł odkształcenia wynosi ≥120 MPa. Podłoże 

powinno być równe, dobrze odwodnione i wyprofilowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 

podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

 
D15 

<   5 (1) 
d 85 

 

w którym: 

 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 

 

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



Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 

gruntu, wyznacza się z warunku: 

 
d 50 

<   1,2 (2) 
O 90 

 

w którym: 

 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża,    w  milimetrach, 

 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

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

geowłókniny. 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

 
Paliki lub szpilki powinny być wcześniej przygotowane i ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 

niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN EN 113286-2. Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 

5.4. Utrzymanie podbudowy 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy konstrukcyjnej drogi, powinna być  utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,  gotową  podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia  podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

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



6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania kruszyw przeznaczonych do produkcji 

mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowania Inżynierowi. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w rozdziale 2 niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3. 

Tablica3. Częstotliwość i zakres badań podbudowy 

 
 
 

L
p 

 
 
 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość 
badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
1 

2000 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 3000 

 

4 
 

Badanie właściwości kruszywa 

zgodnie z tablicą 2* 

Przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 badanie 

pełne na 6 miesięcy wykonywania warstwy z jednego 

rodzaju kruszywa ( źródła) 

* - Jeśli dostawca/producent kruszyw/mieszanek ma wdrożony certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, 

to Wykonawca może wykorzystać wyniki badań kontrolnych otrzymywane od tego dostawcy/producenta. 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 
Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi zaznaczony mi na rysunku Nr 

1 liniami przerywanymi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN EN 13286-1 i 2 z tolerancją +10% - 20%. Wilgotność należy określić wg PN EN 13286-45 

6.3.4. Zagęszczenie i nośność podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy powinno się odbywać aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is≥1,03 

wg metody Proctora. Nośność warstwy należy badać metodą obciążeń płytowych. 

 

Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru badanie płytą dynamiczną. 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych Wynik modułu należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25- 

0,35 MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modułu należy zastosować   mnożnik 

¾, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 



Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 

 

Wielkość E2 nie powinna być mniejsza niż 180 MPa a E1 nie mniejsza niż 100MPa 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 
6.4.1. Częstość oraz zakres pomiarów 

 
Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4 

 
Tablica 4. Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 

L
p
. 

Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 5000 m2 

2 Równość podłużna 
co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 5000 m2 

4 Spadki poprzeczne*)
 10 razy na 5000 m2 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m na odcinkach prostach i w miejscach 

charakterystycznych wskazanych przez Inżyniera 

6 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400m2
 

 

Przed odbiorem:  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną 

w dokumentacji projektowej. 

 

6.4.3. Równość podbudowy 

 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:  10 mm 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją + 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 



Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 

cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Podbudowa w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż 5cm. 

 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%. 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. 

 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 

 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca. 
 
 

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. 

 
Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i w 

jednostkach ustalonych w ST. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie odbioru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w dokumentacji w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, lub gdzie indziej nie 

zwalania Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót wskazanych w dokumentacji projektowej bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru na żądanie Inspektora Nadzoru będą przedstawione do 

akceptacji a gdy sprzęt lub urządzenia wymagają badań atestujących to Wykonawca również na żądanie Inspektora 

Nadzoru przedstawi do wglądu ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  mierzonej po obrysie górnej powierzchni warstwy. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

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

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po 

odbiorze Robót. 

 

Wykonanie podbudowy obejmuje: 

 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
Polskie normy powołane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych" 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
1.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 



D-04.05.01. 
 

ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANEK ZWIĄZANYCH SPOIWEM HYDRAULICZNYM 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16, w ramach Budowy Ośrodka 

Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 
ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 o gr. 15 cm i Rm=2,5 MPa wg Dokumentacji 

Projektowej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu. 
1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, 
np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.3. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której 
układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M- 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

pkt 2. 

 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Do wykonania ulepszonego podłoża, z kruszywa stabilizowanego cementem stosuje się następujące materiały: kruszywo, 

cement i wodę. Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 

 
2.3. Cement 

Należy stosować cement CEM II lub CEM III, klasy 32.5N lub 32,5R wg PN-EN-197-1 . 

 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera 

tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 
Wymagania dla cementu przedstawiono w tabeli 1. 



 
 

2.4. Kruszywa 

Do mieszanek związanych cementem można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw 

 

 
Rozdział w PN-

EN 

13242 

Właściwo
ść 

Wymagania wobec kruszywa 

 
4.1 - 4.2 

 
Zestaw sit #mm 

0,063;0,5;1;2;4;5;6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63; i 
90 

( zestaw podstawowy plus zestaw 

1) Wszystkie frakcje dozwolone 
 

4.3.1 

 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

Kruszywo grube: GC 80/20 

Kruszywo drobne: GF 80 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: GA 75 

 
4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 

kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 

PN-EN 933-1 

 
GTCNR 

 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg 

PN-EN 933-1 

Kruszywo drobne: GTF NR 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: GTA NR 

 

 
4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub 

b) lub maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
 

 

a) FI deklarowane 

b) SI deklarowane 

 

 
4.5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren o 

powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933-5 

 

 
CNR 

 

 
4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1: 

a) w kruszywie grubym 

b) w kruszywie drobnym 

 
 
 

f 

Deklarowa

na f 

Deklarowa

na 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań 

5.2 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097- LA60 



 2, kategoria nie wyższa niż:  

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg 

PN-EN 1097-l 
MDE NR 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 
albo 9 

Deklarowana 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 

7, 8 albo 9 (w zależności od frakcji) 
Deklarowana 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 
1744-l 

- kruszywo kamienne AS0,2 

- żużel kawałkowy wielkopiecowy: AS1,0 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 
- kruszywo kamienne SNR 

- żużel kawałkowy wielkopiecowy: S2 

6.4.1. 
Składniki wpływające na szybkość wiązania i 

twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie 
deklarowana 

6.4.2.1 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg 

PNEN1744- 1:1998. rozdział 19.3 
V5 

 
6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym wg 

PN-EN 1744-1:1998, p.19.l 

 
Brak rozpadu 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 
Brak rozpadu 

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

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, 

szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób 

końcowy 
7.2 

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg 

PN- EN 1097-2 
SBLA 

 
7.3.2. 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 rozdział 7( jeżeli 

kruszywo nie spełni warunku WA242 to należy 

zbadać jego mrozoodporność wg p.7.3.3. ) 

 
WA242 

 
7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 4/8 wg 

PN-EN 1367-1 

- skały magmowe i przeobrażone F4 

- skały osadowe: F10 

- kruszywa z recyklingu: F10 ( F25**) 

Załączni
k C 

Skład materiałowy deklarowany 

 
 
 

Załączni

k C, 

podrozdz

iał C.3.4 

 
 
 
 

 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych 

w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. 

Jednak w 

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych przepisów * w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 

** pod warunkiem gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
2.5. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, bez 

zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. 



Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 

użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 

ściskanie próbek mieszanki kruszywa i cementu wykonanych z wodą pochodzącą z wątpliwych źródeł i z wodą wodociągową. 

Brak różnic potwierdza przydatność wody pochodzącej z wątpliwych źródeł do stabilizacji kruszywa cementem. 

 
2.6. Skład mieszanki 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek ( System I ) zagęszczanych metodą Proctora 

wg PN EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

 
 

 
Tablica 2. Wymagania dla mieszanek związanych cementem dla warstw ulepszonego podłoża 

 

L
p 

Właściwo
ści 

Wymagania 
 

1 Składniki -  
1
.
1 

cement wg PN-EN 
197-1 

 
1
.
2 

Kruszywo 2.4  
1
.
3 

Woda zarobowa 2.5  
2 Mieszanka -  
2
.
1 

Uziarnienie CBGM 0/16mm wg rys Nr 1  
2
.
2 

Minimalna zawartość cementu 3% m/m  
 

2
.
3 

 

Zawartość wody 
 

wg projektu 
Ustalenie na 
podstawie PN-
EN 13286-2 

 

2
.
4 

 

Wytrzymałość na ściskanie ( system I) klasa wytrzymałości 
Rc 

 

Klasa C 
1,5/2,0 

Badanie wg PN-
EN 13286-41 
po 28 
dniach 
pielęgnacji Rys. Nr 1.  Krzywa uziarnienia mieszanki CBGM 0/16 

 

 

 
3. SPRZĘT 

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



3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania mieszanek kruszywa i cementu w mieszarkach powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 
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. 

Wykonawca przystępujący do wykonania na miejscu warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
spycharek, równiarek do spulchniania gruntu, 
ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 

rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiw, 
przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z PN-EN-197:2002. 

 
4.3. Transport wody 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami. 

 
4.4. Transport mieszanki 

Mieszankę kruszywa i cementu można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 
5.2. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 2. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby 

spełnić wymagania wytrzymałościowe. 

 
 

 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej według normalnej próby Proctora, zgodnie 

z PN-88/B-04481 z tolerancją ±2% jej wartości. 

 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości kruszywa stabilizowanego 

cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

 
5.3. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki oraz próbki kruszywa i cementu pobrane w obecności Inżyniera. 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

wyniki badań kruszywa, 

wyniki badań cementu według metod określonych w PN-EN 197-1:2002, 
wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według metod podanych w PN-S- 

96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji. 
Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 



wymaganą zawartość cementu w mieszance, 
wymaganą zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej kruszywa z cementem, 
w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-EN 197-1:2002. 

5.4. Grubość warstwy 

Grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji 

Projektowej. 

 
5.5. Warunki atmosferyczne 

Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana, gdy temperatura powietrza 

spada poniżej 2C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 

kruszywa cementem jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2C w czasie 

najbliższych 7 dni. 

 
5.6. Przygotowanie podłoża 

Przed ułożeniem warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podłoże (grunt rodzimy lub nasypowy) 

należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wymagania odnośnie 

parametrów podłoża podano w ST D-02.01.01, D-02.03.01 oraz ST D-04.01.01. 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. 

 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 

w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 
5.7. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót wyłącznie na wniosek Inżyniera Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny 

w celu: 

 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane 

do wykonywania ulepszonego podłoża. 

 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2 lecz podczas budowy po zaakceptowaniu przez Inżyniera 

wielkość powierzchni może ulec zmianie. 

 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania ulepszonego podłoża w przypadku decyzji o jego wykonaniu po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 

 
5.8. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

W projekcie przyjęto, że technologia stabilizacji cementem metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych będzie wykonana na 

trasie zasadniczej i węzłach. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował sprzętem, który zapewni uzyskanie należytej jakości robót 

dopuszcza się korzystanie ze sprzętu do wykonania na miejscu warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym. Natomiast na drogach dojazdowych i porzecznych dopuszcza się wykonanie warstwy ulepszonego podłoża 

metodą na miejscu z zachowaniem wymaganych parametrów. 

 
5.8.1. 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 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. 

 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych 

i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej 

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. 

 
5.8.2. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub 

jednoprzejściowych. 

 
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

 
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda 

powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie.  Wraz z wodą 

można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 

 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

 
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły 

lotne, w ilości określonej  w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

 
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie laboratoryjnej. 

Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 
Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, gwarantującą 

uzyskanie projektowanej grubości warstwy  po zagęszczeniu. 

 
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o 

więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 

zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

 
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być dłuższy od 2 godzin. 

 
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych 

w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić  do  zagęszczania  warstwy.  Zagęszczenie  należy  przeprowadzić  w  sposób określony w pkt 5.9. 

 
5.9. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 

ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inżynierem. 

 
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. 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 technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone 

przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is ≥1.0 określonego 

wg BN-77/8931-12 . 

 
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 ponowne zagęszczenie. 



5.10. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 

 
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 względem nich 

przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

 
5.11. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D160/220 lub D250/330 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

b) skropienie    specjalnymi    preparatami     powłokotwórczymi     posiadającymi     świadectwo     dopuszczenia   do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilości do 0,5 kg/m2, 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 najmniej 
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 najmniej 
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 po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. 

 
5.12. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża 

Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę ulepszone podłoża do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonych 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 ulepszonego podłoża. 

 
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona 

przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 
6.2. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych 

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym podano w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość badań przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 



 
 
 

Lp. 

 
 
 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

ilość badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

ulepszonego podłoża 

przypadająca na jedno 

badanie [m2] 

1. Uziarnienie mieszanki kruszywa   

2. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem   

3. Zagęszczenie warstwy 2 600 

4. Grubość warstwy ulepszonego podłoża 3 400 

5. Wytrzymałość na ściskanie dla po 28 dniach 6 400 

6. Mrozoodporność kruszywa stabilizowanego spoiwem Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7. Badania spoiwa Przy projektowaniu składu mieszanki i przy 

każdej zmianie 

8. Badania wody dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 

kruszywa 

9. Badania właściwości kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 

kruszywa 

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podano w tablicy 5. 
 
 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych ulepszonego podłoża 

stabilizowanego cementem. 

 
Lp
. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2

 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
 

6.3.2. Uziarnienie kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicy 2 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją ±2% 

jej wartości. 

 
6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.00 oznaczonego zgodnie z BN- 

77/8931-12 . 

 
6.3.5. Grubość warstwy ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5m od krawędzi. Grubość 

warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 



6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem i uzyskać wyniki 

zgodnie z tablicą 2. 

 
6.3.7. Badanie cementu 

Dostarczone spoiwo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2 

 
6.3.8. Badanie wody 

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

 
6.3.10. Badanie właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w tablicy 2 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża 

6.4.1. Równość wzmacnianego podłoża 

Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą l z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne wzmacnianego podłoża 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

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

6.4.3. Rzędne ulepszonego podłoża 

Rzędne należy sprawdzać w miejscach charakterystycznych z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+0cm, -2cm. 

 
6.4.4. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża 

Ukształtowanie warstwy podłoża należy sprawdzać w miejscach charakterystycznych z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

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

6.4.5. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża 

Szerokość ulepszonego podłoża należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 5. 

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

 
6.4.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy 

Grubość warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, - 

15%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanych 

cementem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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



9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

Cena wykonania ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje : 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych w mieszarkach: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
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 , 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
spulchnienie gruntu, 
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
zagęszczenie warstwy, 
pielęgnacja wykonanej warstwy 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

3. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

4. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

5. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

6. PN-EN  1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

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

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

8. PN-S-96012/1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz warstwa podłoża 

gruntowego ulepszonego cementem. 

9. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 

10. PN-EN  459-1:2002 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

12. PN-EN  197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

13. PN-EN  197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

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

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 

16. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 

17. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

18. PN-EN  196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

19. PN-EN  196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

20. PN-EN  196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

21. PN-EN  196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 



D-05.00.00 

NAWIERZCHNIE.WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchni 
gruntowych związanych z wykonaniem, w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 
obr.15 SIERADZ 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 

gruntowych i obejmują: 
D-05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - określenie w rozumieniu niniejszej ST jest równoznaczne z pojęciem „nawierzchnia 
gruntowa profilowana” według niżej podanej definicji: 
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, 
w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
oraz zagęszczony. 
1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio 
ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

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

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych. 
Grunty należy klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480 [1]. 
Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu 

zalegającego w podłożu. 
Rozpoznanie gruntu należy przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych określonych w normie PN-B-04452 

[2]; badania uziarnienia według normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5]. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

 
 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania 

Grunty 
niewysadzin
ow e 

Grunt
y 
wątpli
we 

Grunty 
wysadzino
we 

1 Wskaźnik nośności według BN-70/8931-05 
[17], %, (Wnoś) 

Wnoś  10 Wnoś od 5 
do 10 

Wnoś < 5 

2 Wskaźnik piaskowy (WP) według BN-
64/8931- 01 [13] 

WP  35 WP od 25 
do 35 

WP < 25 

3 Zawartość cząstek poniżej 0,063 mm 
według PN-B-06714-15 [5], % 

poniżej 20 od 20 do 30 powyżej 30 

4 Zawartość cząstek poniżej 0,02 mm 
według PN-B-04481 [3], % 

poniżej 3 od 3 do 10 powyżej 10 

5 Kapilarność bierna według PN-B-04493 [4], 
m 

Hkb < 1,0 Hkb od 1,0 
do 1,3 

Hkb > 1,3 



3. SPRZĘT 

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

Do wykonania nawierzchni gruntowych należy stosować sprzęt określony w ST D-05.01.02 „Nawierzchnia gruntowa 
ulepszona”. 

 
4. TRANSPORT 

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

 
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. Przygotowanie podłoża 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
Przed wykonaniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże. 
5.3. Wykonanie nawierzchni 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni gruntowej i jej pielęgnacji podano w ST D-05.01.02 „Nawierzchnia 
gruntowa ulepszona”. 

 
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, a pozostałe zasady w 

ST D-05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej pkt 6. 
 

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
6.2.1. Równość nawierzchni 

 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [16]. 

Nierówności nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.2.2. Spadki poprzeczne nawierzchni 
 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomicy. 
 

Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niż  0,5 % od spadków 

projektowanych. 
 

6.2.3. Rzędne wysokościowe 
 

Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż + 1 cm i 
-3 cm. 

 

6.2.4. Ukształtowanie osi nawierzchni 
 

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

6.2.5. Szerokość nawierzchni 
 

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

6.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2. 

 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej 
 

L
p
. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna 

częstotliwość 

badań i pomiarów 
1 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

2 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

3 Spadki poprzeczne *)
 10 razy na 1 km 

4 Rzędne wysokościowe co 100 m 



5 Ukształtowanie osi w planie *)
 co 100 m 

6 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2  (metr kwadratowy) nawierzchni gruntowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST: 

D-05.01.02 dla nawierzchni gruntowej ulepszonej, pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 

 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
7. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
8. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
9. PN-B-30020 Wapno 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem 
12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

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

15. BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

17. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych 

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

19. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych    aktywnymi popiołami 
lotnymi 

10.2. Inne materiały 
20.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977. 

21.J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 10, IBDiM, Warszawa 
1978. 



 

D-05.01.02 

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchni 

gruntowej ulepszonej w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
gruntowej ulepszonej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład 
granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 

 

1.4.2. Mieszanka popiołowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiołu i wody, dobranych w odpowiednich 
proporcjach. 

1.4.3. Grunt stabilizowany aktywnymi popiołami lotnymi - mieszanka popiołowo-gruntowa zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania popiołu. 

1.4.4. Stabilizacja gruntu aktywnymi popiołami lotnymi - proces technologiczny polegający na spulchnieniu i 
rozdrobnieniu gruntu i zmieszaniu go z popiołem lotnym i wodą oraz zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej. 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
według wzoru: 

 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10   - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

2.1.1. Materiałem do wykonania nawierzchni z żużla paleniskowego lub wielkopiecowego powinna być mieszanka kruszywa 
niesortowanego („szlaka”) pochodząca z kotłowni jako materiał odpadowy powstały w w wyniku spalania węgla 
kamiennego. Może być również stosowany skruszony gruz budowlany. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków metalicznych. Kruszywo nie może zawierać składników zagrażających 
środowisku lub zdrowiu. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednowarstwowo. Do wykonania nawierzchni może być zastosowany także materiał Inwestora pochodzący z rozbiórki 
nawierzchni bitumicznych – „destrukt” a także każdy inny materiał znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego. 

2.1.2. Mieszanki gruntów z kruszywami odpadowymi 

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca się stosować: 
 odpady kruszywa łamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm lub 0-31,5 ), 
 żużle paleniskowe i hutnicze po zakończeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do   31,5 mm) wg PN-B-06731 [7]. 

Materiały te powinny mieć odpowiednio zróżnicowane frakcje, a ich wskaźnik różnoziarnistości powinien spełniać 
warunek wyrażony wzorem: 

 

 
5 

 
 

3. SPRZĘT 



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

W zależności od określonego sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej, Wykonawca przystępujący do wykonania 
robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 

 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania i profilowania, 
 zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania nawierzchni, 

 sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do wymieszania 
gruntu z materiałami ulepszającymi, 

 przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 

 walców ogumionych i gładkich, lekkich i średnich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych jedno i 
dwuwałowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagęszczarek do zagęszczania wyprofilowanej warstwy gruntu 
wymieszanego z dodatkami ulepszającymi. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport 

Grunty i materiały do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Wymagania dotyczące przygotowania podłoża podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
 

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki gruntu 
z kruszywami odpadowymi. 

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi 

Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa łamanego zaleca się stosować sposób korytowy, a do 
ulepszania żużlem paleniskowym lub hutniczym, sposób powierzchniowy. 

Nawierzchnia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do 
nawierzchni. Materiał powinien być rozłożony równomiernie w warstwą o jednakowej grubości.. Warstwa nawierzchni 
powinna  być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. 

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna być przez 
Wykonawcę pielęgnowana. W okresie tym należy: 

 

 wyrównywać powstałe zagłębienia i koleiny przy użyciu włoka, szablonu lub równiarki, 
 zagęszczać wyrównaną nawierzchnię. 

Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem łamanym lub żużlem, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do 
eksploatacji, powinna być chroniona przez ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h oraz równomiernie dogęszczana przez 
ruch na całej szerokości (przekładany na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez ruch pojazdów ciężkich związanych z 
robotami. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania niezbędne do opracowania projektu 
składu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej 



mechanicznie 
 

W czasie robót należy sprawdzić: 
a) uziarnienie mieszanki optymalnej, 
b) jednorodność i głębokość wymieszania, 
c) zagęszczenie warstwy, 

d) wilgotność mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym że zaleca się stosowanie piknometru polowego lub powietrznego 
co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej, z tym że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie 
powinna wynosić 600 m2. 

 

6.3.3. Badania i pomiary cech geometrycznych 

Kontrola jakości robót będzie obejmować: 

makroskopowe określenie jakości żużla paleniskowego, 

spadki podłużne i porzeczne nawierzchni (+/-5 cm), 

szerokość nawierzchni (+10 cm/-5 cm), 

zagęszczenie warstwy nawierzchni, 

grubość warstwy nawierzchni. 

Grubość nawierzchni Wykonawca powinien mierzyć po jej zagęszczeniu w 3 losowo wybranych punktach na każdej dziennej 
działce roboczej i nie rzadziej niż w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje: 
 

a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie 
 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość, 
 wymieszanie materiałów, 
 wyrównanie do wymaganego profilu, 
 skropienie wodą i zagęszczenie poszczególnych warstw, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w pkt 10 ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe. Wymagania ogólne”. 



D-05.01.03. 
 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją nawierzchni zwirowej w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 
obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni zwirowej o 
gr. 20cm 

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 
2. MATERIAŁY 

 
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 nawierzchni  żwirowych 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach 
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a 
ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

 
 
 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymi

ary 

oczek 
kwadratowych 

sita 

 
mm 

przechodzi przez sito,  % wag. 

nawierzchnia jednowarstwowa 
lub warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna 
nawierzchni 
dwuwarstwowej 

a
1 

b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 8
6 

64 65 30 

2 6
8 

47 49 19 

0,5 4
4 

26 28 11 

0,075 1
5 

8 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 

 

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 (poboczy) żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania poboczy żwirowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 samochodów samowyładowczych 

 równiarek do rozkładania, profilowania, 

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 

 walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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



5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być odwodnione. 

5.3. Wykonanie poboczy żwirowych 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1]. 

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 
a)   dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym)  8 cm 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność 
mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną 
metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

 

5.3. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni 
należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, 
uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić . 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji  mieszanki 
żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

L
p
. 

Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie 
co 100 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych 

5 Szerokość 10 pomiarów  na 1 km 

6 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 

7 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.3.2. Rzędne wysokościowe 

wg istniejącego profilu drogi 

6.3.3. Równość nawierzchni - poboczy 

Nierówności podłużne nawierzchni - poboczy należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni - poboczy nie powinny przekraczać 15 mm. 
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6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy 

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

0,5%. 

6.3.5. Szerokość nawierzchni jezdni 

Szerokość nawierzchni – drogi  nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -10 cm i +10 cm. 

6.3.6. Grubość warstw 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  1 cm. 

6.4. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej raz dziennie, z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca 
na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego lub warstwy odsączającej, 

 dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

 wyrównanie do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie poszczególnych warstw, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka 

3. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do   nawierzchni  drogowych. 
Piasek 

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

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

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkt 1.1, zgodnie z 
Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr 4 cm, 
wg PN-EN 13108-1, norm związanych oraz Wytycznych Technicznych Nawierzchnie Asfaltowe na Drogach Publicznych WT-2 2010, 
zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 pkt 7.4.1.5. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 
– „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu równomiernie stopniowanym 
tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 

1.4.2. Kruszywo grube – 

1.4.3. Kruszywo   drobne   – mm,  którego  większa  część  pozostaje  na  sicie 
0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub 
przetworzenia kruszywa sztucznego. 

1.4.4. Mieszanka   mineralna   (MM)   -   mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza   mineralnego   o  określonym  składzie     
i uziarnieniu. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona na 
gorąco, spełniająca określone wymagania. 

1.4.6. 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. 

1.4.7. Mieszanka   gruboziarnista   –  jest  to  mieszanka  mineralno-asfaltowa  do  warstwy  wiążącej  i  podbudowy,    
w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.9. 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. 

1.4.10. Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. Przy 
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie lub 
przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być 
równy 0. 

1.4.11. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 
wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Pozostałe określenia są zgodne ze Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, odnośnymi normami oraz WT- 
2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 
 

Dla nawierzchni AC 8S należy zgodnie z dokumentacją używać asfalt zwykły 50/70 spełniający wymagania określone w PN- 
EN 14023:2008. 

Wymagania dla asfaltów podano w tablicy 2 



Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 stosowanego do warstwy ścieralnej AC 8S 
 

L.p
. 

Właściwo
ści 

Wymagania Badania 
wg Asfalt 50/70 

1
. 

Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426 

2
. 

Temperatura mięknienia, 0C 46-54 PN-EN-1427 

3
. 

Temperatura zapłonu nie mniej niż, 0C 230 PN-EN-
22592 4

. 
Zawartość składników rozpuszczalnych nie mniej niż % m/m 99 PN-EN-

12592 5
. 

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, % m/m 0,5 PN-EN 
12607-1 6

. 
Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż, % 50 PN-EN-1426 

7
. 

Temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niż, 0C 48 PN-EN 1427 

8
. 

Zawartość parafiny nie więcej niż, % 2,2 PN-EN 
12606-1 9

. 
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej niż, 0C 9 PN-EN 1427 

1
0
. 

Temperatura łamliwości nie więcej niż, 0C -8 PN-EN 
12593 

2.3. Wypełniacz 

Należy   stosować  wypełniacz   wapienny,   spełniający   wymagania   wg   WT-1   Kruszywa  2010,  Część  2   i  podane   
w tablicy 2. 
Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 
WT-1 

Kruszyw
a 2010 

Właściwości wypełniacza Wymagania 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 
24 w PN EN 
13043 5.2.2 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie niższa niż: MBF10 

5.3.1 Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

5.3.2 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

5.4.2. Przyrost temperatury 
wymagana 
kategoria: 

mięknie
nia 

wedł
ug 

PN-
EN 

13179-
1, 

R&B8/25 

5.5.1. Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 
niższa niż: 

WS10 

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

CC70 

5.5.4. Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

Ka Deklarowana 

5.6.2. „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 

 
2.4. Kruszywo 

W zależności od nawierzchni należy stosować kruszywa drobne i grube wg wymagań podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4 i 
5. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2010 

Właściwości kruszywa drobnego Wymagania Wymagani
a AC 8S 50/70 AC 8S 

PmB 
45/80-55 4.1.

3. 
Uziarnienie według PN-EN   933-1;   
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 GF85 lub 
GA85 

4.1.
5. 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTCNR GTC20 

4.1.
6. 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 
niższa niż: 

ƒ16 ƒ16 

4.1.
7. 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 
niższa niż: 

MBF10 MBF10 

4.1.
10. 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-
6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDekl ECS30 

4.3.
1. 

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

deklarowana 
przez 
producenta 

deklarowana 
przez 
producenta 4.5.

2. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana WA24 

Deklarowana 4.5.
3. 

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

mLPC0,1 mLPC0,1 



 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2010 

Właściwości kruszywa grubego Wymagani
a AC 

8S 
50
/7
0 

AC 8S 
PmB 
45/80-55 4.1.3. Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20 GC90/20 

4.1.4. Toleran
cja 
kategor
ii: 

uziarnien
ia, 

odchyle
nia 

n
i
e 

więks
ze 

n
i
ż 

wedł
ug 

G20/15 G25/15 

4.1.6. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: ƒ2 

4.1.8. Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-
4; kategoria nie niższa niż: 

FI25   lub SI25 FI20   lub SI20 

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

CDekl C95/1 

4.2.2. Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097- 2, rozdział 5; kategoria nie niższa niż: 

 

LA30 

 

LA30 

4.2.3 Odporność na polerowanie kruszywa( badanie na normowej 
frakcji kruszywa do MMA) wg PN EN 1097-8, kategoria nie 
niższa niż: 

PSV deklarowane PSV deklarowane nie 

mniej niż 48 

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

4.3.3. Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

4.4.1. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria 
nie niższa niż: 

WA24Deklaro

wana 

4.4.2. Mrozoodporność według PN-EN 1367-6; kategoria nie wyższa 
niż: 

FNaCl7 

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

SBLA 

4.5.2. Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według 
PN- EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

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

mLPC0,1 

4.6.1. Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.1: 

wymagana odporność 

4.6.2. Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.2: 

wymagana odporność 

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

V3,5 

 

2.5. Dodatki 

Mogą   być   stosowane   dodatki   modyfikujące   na   podstawie   norm   lub    rekomendacji.   Pochodzenie,   rodzaj         i 
właściwości dodatków powinny być deklarowane. 

Należy stosować środki adhezyjne jeżeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, 
zapewniającego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody. Rodzaj środka i jego ilość powinna być dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności 
należy określić na podstawie badania według PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe oraz metodą A 
(obracanej butelki) wg PN-EN 12697-11 badania przyczepności lepiszcza do kruszywa. Przyczepność lepiszcza do kruszywa 
powinna wynosić co najmniej 80%, przy jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 6 i 7. 

2.6. Materiały do uszczelniania spoin 

Do uszczelniania spoin należy używać past lub taśm o grubości co najmniej 15 mm. Materiały te powinny posiadać ważną 
Aprobatę Techniczną oraz być zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.7. Uszczelnienie krawędzi 

Do smarowania krawędzi nawierzchni oraz elementów ograniczających nawierzchnię należy używać asfaltu na gorąco 
spełniającego wymagania PN-EN 12591:2004 lub asfaltu modyfikowany wg PN-EN 14023:2008 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 



 Wytwórni mas bitumicznych lub zespołu wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z wagowym dozowaniem 
wszystkich składników i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie 
dozowaniem wszystkich składników powinno być elektroniczne. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do 
automatycznego dozowania środków adhezyjnych (jeśli ich stosowanie będzie konieczne) i innych niezbędnych 
dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania składników powinny wynosić: jedna działka 
elementarna wagi, lecz nie więcej niż 2% w stosunku do masy składnika. Na wytwórni powinien funkcjonować 

certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. 

 Zespołu   rozściełaczy   o   wydajności   skorelowanej   z    wydajnością   wytwórni   mas   bitumicznych,   każdy        z 
rozściełaczy powinien posiadać następujące wyposażenie: automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy 
zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, elementy wibrujące do zagęszczenia wstępnego wraz z regulacją 
częstotliwości i amplitudy drgań, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozściełacza. Zespół rozściełaczy 
lub jeden rozściełacz ma zapewnić możliwość układania warstwy wiążącej na całej szerokości jezdni w jednej operacji 
technologicznej. 

 Walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich. Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym 
powinien być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej mieszanki. 

 Walców wibracyjnych. 

 Walców ogumionych. 

 Skrapiarek. 

 Szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących. 

 Samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zasadami przyjętymi przez producenta asfaltu. Jeżeli asfalt jest 
transportowany w podwyższonych temperaturach to podlega przepisom dla towarów niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 
23. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem opakowań. 

4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 
podczas oczekiwania na rozładunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, 
powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy oraz skrzyń 
ładunkowych z wyokrąglonym dnem. Powierzchnie skrzyń ładunkowych używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, 
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera – Badania Typu. 

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/m3, 

 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności na 
rozdrabnianie, odporności na ścieranie, 

 kanciastości kruszywa drobnego, 
 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach 6 i 7. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. Skład mma do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ma być zaprojektowany metoda empiryczną. Rzędne krzywych 
granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz minimalną zawartość asfaltu 
podano w tablicy 5. 

 
 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
minimalne zawartości asfaltu 

 

Wymiar oczek 
sit # 
[mm] 

  

Przechodzi przez: Mieszanka mineralna AC 
8S 50/70 

Mieszanka mineralna AC 
8S PmB 45/80-55 

16,0 -  

11,2 100 100 

8,0 90÷100 90÷1
00 

5,6 70÷90 60÷8
0 

2,0 45÷60 40÷5
5 

0,125 8÷22 8÷22 

0,063 6÷14 5÷12 

Minimalna zawartość asfaltu 

w mieszance mineralno-asfaltowej, % 
m/m 

Bmin 5,8 Bmin 

5,6 

Bmin oznacza bezwzględną najmniejszą dopuszczalną zawartość asfaltu w każdej badanej próbce. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z normą PN- 
EN 13108-20 załącznik C, WT-2 oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicach 6, w 
zależności od rodzaju betonu asfaltoweg. 

 
 

Tablica   6. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 
[48] 

Metoda i warunki 

badania 

AC 
8S 
50
/7
0 

AC 8S 
PmB 
45/80-55  

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

 

C.1.2,ubijanie,2×50uderzeń PN-EN 12697-8 [33], 

p. 4 

Vmi

n1,0 

Vm
ax3,

0 

Vmi

n2,0 

Vm
ax4,

0 
Wolne przestrzenie 

wypełnione 
lepiszczem 

 

C.1.2,ubijanie,2×50uderzeń PN-EN 12697-8 [33], 

p. 5 

VFB
min75 

VFB
min93 

- 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

 

C.1.2,ubijanie,2×50uderzeń PN-EN 12697-8 [33], 

p. 5 
VMAmin14 - 

 

Odporność na działanie wody 

 

C.1.2,ubijanie,2×35uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamrażania, badanie w 

15°C 

 

ITS
R90 

 

ITSR
90 

 

Odporność na 
deformacje trwałe 

 
C.1.20,ubijanie,2×35uderzeń 

PN-EN 12697-12, metoda 

B w powietrzu, PN-EN 

13108-20 D.1.6, 60oC, 
10000 cykli 

 
- 

VTSAIR0,50 

PRDAIR 

deklarowane 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym spełniającej wymagania 
podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji 
zgodny z PN-EN 13108-21. 



Wszystkie  składniki   mieszanki:   kruszywa,   asfalt   oraz   dodatki   powinny   być   dozowane,   w   procesie   produkcji, w 
ilościach określonych w Badaniu Typu. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej 
temperatury z tolerancją  5C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczać: 

 dla  asfaltu  50/70 180C. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą 
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30C od maksymalnej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
 dla mieszanki 50/70 140 ÷ 180C. 

Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 
Minimalna temperatura MMA oznacza temperaturę w momencie jej dostawy na miejsce wbudowania. 
Mieszanka    mineralno-asfaltowa    przegrzana    (z    oznakami    niebieskiego    dymu    w    czasie    wytwarzania)    oraz 

o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe 

Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego stanowi warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, która powinna spełniać 
wymagania Specyfikacji D-04.07.01. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić emulsją asfaltową, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem na gorąco, a następnie 
oklejone materiałem uszczelniającym określonym w Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak tłuszcze, smary i oleje. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5C. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 

Wykonawca powinien mierzyć temperaturę oraz określać stan pogody trzy raz w ciągu doby: w tym przed przystąpieniem do 
robót i równomiernie w czasie ich trwania. 

Dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w niższej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania podłoża, 
po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inżyniera. 

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia, w obecności Inżyniera, próby technologicznej (zarób próbny). Nie dopuszcza się ocenienia dokładności pracy 
otaczarni     oraz      prawidłowości      składu     mieszanki     mineralnej      na      podstawie     tzw.     suchego     zarobu,      z 
uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu należy pobrać próbki z co najmniej 
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej 
wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. Do badań należy pobrać próbki mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozściełacza. 

W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkować mieszankę asfaltową o takim samym składzie i z 
takich samych materiałów. 

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, tylko na pisemny wniosek Inżyniera, Wykonawca 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 do uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy ścieralnej. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Minimalna długość odcinka próbnego powinna wynosić minimum 100 m a szerokość robocza rozściełacza powinna wynosić 

co najmniej 4 m. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy rozkładające i dogęszczające 
rozkładarek powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 
m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwę ścieralną należy układać jednym rozściełaczem na całej szerokości projektowanej nawierzchni lub przy użyciu zespołu 
rozściełaczy poruszających się obok siebie. W przypadku stosowania dwóch rozściełaczy układających całą szerokość warstwy 
nawierzchni – gorący szew roboczy – odległość pomiędzy rozściełaczami nie powinna przekraczać 20 m. 



Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walców ustalonym na odcinku próbnym. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni i kontynuować ku środkowi. Temperatura mieszanki w 
momencie rozpoczęcia zagęszczenia powinna zapewnić osiągnięcie zagęszczenia podanego w tablicy 7. 

Właściwości MMA w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości MMA w ułożonej warstwie 
 

L
.
p
. 

Właściwo
ści 

Wymagani
a 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98,0 

2 Zawartość wolnych przestrzeni [%]  
 - dla nawierzchni AC 8S 50/70 1,0 ÷ 3,0 

 - dla nawierzchni AC 8S PmB 45/80-55 2,0 ÷ 4,0 

5.8. Złącza 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Wszystkie zimne złącza 
technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez odcięcie i dogęszczenie 
ciepłej mieszanki asfaltowej za pomocą noża zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka asfaltowa powinna być 
usunięta z budowy (może być wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). 

Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek roboczych należy posmarować 
asfaltem drogowym na gorąco lub innym podobnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną, w ilości co najmniej 50 g na 
metr bieżący na 1 cm grubości warstwy. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania złączy. 

Miejsca połączenia nawierzchni z urządzeniami ją ograniczającymi – należy okleić materiałami termoplastycznymi wtapiającymi 
się w gorącą nawierzchnię. Grubość ułożonego materiału termoplastycznego powinna wynosić co najmniej 15 mm a ilość 
nakładanego materiału powinna być zgodna z AT. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 
siebie, co najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 

W miejscach gdzie warstwa ścieralna jest ograniczona elementami odwadniającymi, krawędź warstwy powinna być wyższa 
od elementów ograniczających od 5 do 10 mm. Krawędzie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego bez ograniczeń należy 
ukształtować ze spadkiem nie większym niż 2:1 i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Na odcinkach 
o jednostronnym pochyleniu poprzecznym górna krawędź warstwy, a na odcinkach przechyłki obie krawędzie powinny być 
posmarowane gorącym asfaltem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie 
nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z krawędziami warstw niższych, 
jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli uszczelniana jest 
tylko krawędź warstwy ścieralnej, to przylegającą powierzchnię odsadzki niższej warstwy należy uszczelnić na szerokości co 
najmniej 10 cm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 6. 
Badania dzielą się na: 

 badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

 badania kontrolne (w ramach nadzoru Inżyniera). 
Badania kontrolne dzielą się na: 

 dodatkowe, 
 arbitrażowe. 

Jeżeli to konieczne, badania obejmują: 
 pobranie próbek, 
 zapakowanie próbek do wysyłki, 

 transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań. 

Na żądanie Inżyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypełniacz, lepiszcze) 
należy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a Inżynier będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu 
potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te 
posłużą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu. 

. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien przedstawić Badania kruszyw i 
lepiszcza wg tablic nr 1 ÷ 4 oraz Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W 
przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu należy ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli 
Produkcji. 

Badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy przeprowadzać na próbkach pobranych z 
wyprodukowanej mieszanki przed jej wysłaniem na budowę. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość   oraz   zakres   badań   i   pomiarów   w   czasie   wytwarzania   mieszanki   mineralno-asfaltowej   podano   w 
tablicy 8. 



Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
M
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1
. 

Właściwości asfaltu  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 
 Właściwości rodzajowe 1 raz na 300 Mg 

 Dla każdej dostawy ocena organoleptyczna 

2
. 

Właściwości wypełniacza  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 

3
. 

Właściwości kruszywa  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 
 Analiza sitowa co 2000 Mg, 

 Codzienna ocena organoleptyczna 

4
. 

Właściwości dodatków  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 
 Dla każdej dostawy ocena organoleptyczna 
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5
. 

Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Częstotliwość uzależniona od 
Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 6

. 
Zawartość wolnych przestrzeni Częstotliwość uzależniona od 

Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 
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 7

. 
Temperatura składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Dozór ciągły 

8
. 

Temperatura mieszanki 
mineralno- asfaltowej w 
wytwórni 

Każdy załadunek 

9
. 

Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdy załadunek 

1
0
. 

Ocena wizualna przydatności 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym użyciem oraz w 
przypadku wątpliwości 

1
1
. 

Ocena wizualna czystości 
samochodów transportowych 

Każdy pojazd przed 
załadunkiem 

6.3.2. Badanie właściwości asfaltu 

Badania istotnych właściwości asfaltu podanych w tablicy 1 należy wykonywać przy zatwierdzaniu źródła przed pierwszym 
użyciem oraz każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. Co 300 ton należy wykonać badanie penetracji lub temperatury 
mięknienia. Ocenę organoleptyczną należy przeprowadzać dla każdej dostawy, a w przypadku korzystania przez dłuższy okres ze 
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach – raz na tydzień w zbiornikach. 

6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza 

Badanie właściwości wypełniacza podanych w tablicy 2 należy wykonywać przy zatwierdzaniu źródła przed pierwszym użyciem, 
każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. 

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 

Badania właściwości kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 należy wykonywać przy zatwierdzaniu źródła, przed pierwszym 
użyciem oraz każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy określić uziarnienie 
kruszywa, zgodnie z pkt. 2 i zaleceniami Inżyniera. Ocenę organoleptyczną stosowanego kruszywa należy prowadzić codziennie. 
Badania istotnych właściwości (np. wytrzymałość), kształt i wskaźnik ziaren rozkruszonych należy badać każdorazowo przed 
zastosowaniem materiałów z nowego źródła lub w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości kruszywa po wykonaniu oceny 
organoleptycznej. Analizę sitową należy wykonywać każdorazowo przy każdej zmianie źródła dostawy, w przypadku wątpliwości 
oraz co 2 000 ton zużytego kruszywa. 

6.3.5. Badanie właściwości dodatków 

Przed pierwszym użyciem należy zatwierdzić źródło dostawy dodatków. Ocenę organoleptyczną dodatków należy wykonywać 
dla każdej dostawy. 

6.3.6. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 oraz oznaczeniu składu 
ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej 
mieszanki przed jej wysłaniem na budowę. Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości 
następujących parametrów: 
przesiew przez sito 11,2 mm, 
przesiew przez sito 8 mm, 
przesiew przez sito 5,6 mm, 
przesiew przez sito 2 mm, 
przesiew przez sito 0,125 mm, 
przesiew przez sito 0,063 mm, 
zawartość rozpuszczonego lepiszcza. 

Krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów powinna być zachowana z ostatnich 32 analiz. Ocenę 
zgodności należy wykonywać metodą pojedynczego wyniku. Graniczne wartości odchyleń stosowane w ocenie zgodności produkcji 



mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacją projektową przedstawiono w WT2 2010 . Na podstawie liczby wyników 
niezgodnych z wymaganiami spośród ostatnich 32 badań należy określić Produkcyjny Poziom Zgodności wg tablicy 10. 

 
Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z Dokumentacją Projektową. 

 

L
p
. 

Przechodzi przez sita 
(procenty) 

Dopuszczalne odchylenie 
pojedynczej próbki od 
założonego składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie średnie 
od założonego składu [%] 

Mieszanki 
gruboziarniste 

Mieszanki 
gruboziarniste 

1. 11,2 
mm 

-2 -2 

2. 8 mm ±7 ±4 

3. 2 mm ±6 ±3 

4. 0,125 
mm 

±4 ±2 

5. 0,063 
mm 

±2 ±1 

6. 11,2 
mm 

±0,5 ±0,3 

7. Zawartość 
rozpuszczoneg
o lepiszcza 

-2 -2 

 
 

 
 

Tablica 10. Określenie Produkcyjnego Poziomu Zgodności Wytwórni 
 

Pojedyncze wyniki 

Liczba wyników niezgodnych, spośród ostatnich 32 
badań 

Produkcyjny poziom 
zgodności 

od 0 do 2 A 

od 3 do 6 B 

>6 C 

Częstość badań uzależniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodności określonego na podstawie ostatnich 32 analiz 
wszystkich rodzajów mieszanek wyprodukowanych w danej wytwórni. Przy uruchomieniu nowej wytwórni lub jej przeniesieniu, 
częstość powinna być utrzymywana na poziomie PPZ-C, aż do przeprowadzenia 32 analiz. Częstość może być wtedy zmieniona 
na odpowiadającą zgodności z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne częstości w zależności od PPZ przedstawiono w tablicy 11. 

 
Tablica 11. Minimalna częstość badań składu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (tony/badania). 

 

Katego
ria 

PP
Z A 

PP
Z B 

PPZ C 

Z 2 
00
0 

1 
00
0 

500 

Dodatkowo, w przypadku pracujących wytwórni, które wytwarzają niewielkie ilości mieszanki i dla których minimalna częstość badań 
wynikająca z powyższej tablicy byłaby zbyt odległa w czasie powinno zostać zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych. 

 

6.3.7. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni należy sprawdzić wg normy PN-EN 12697-8 na próbkach z mieszanki przed jej wbudowaniem 
w dokładnie taki sam sposób, jak przygotowane zostały próbki użyte podczas wykonywania badaniach typu. Próbki powinny być 
pobrane zgodnie z normą PN-EN 12697-27, tak aby otrzymać wystarczającą ilość mieszanki do wykonania wymaganych badań. 
Częstość badania zawartości wolnych przestrzeni na próbkach z mieszanki pobranej na wytwórni zależna jest od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności i podaną ją w tablicy 12. 

 
Tablica 12. Częstość wykonywania badań zawartości wolnych przestrzeni w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 
 
 
 

 
6.3.8. Pomiar temperatury składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni przy załadunku 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Dokładność pomiaru  2 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 

5.3. 

6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni 

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i 
załadunku oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości 
pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

Poziom 
PPZ 

Częstość 
badania 

A każde 10 000 
t 

B każde 5 000 t 

C każde 3 000 t 

 



6.3.11. Ocena wizualna przydatności samochodów transportowych 

Sprawdzeniu podlega przydatność samochodów transportowych do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej pod kątem 
izolacyjności i zabezpieczenia mieszanki przed wpływami atmosferycznymi. Ocenę należy wykonywać przed pierwszym użyciem 
danego samochodu oraz w trakcie jego użycia. 

6.3.12. Ocena wizualna czystości samochodów transportowych 

Sprawdzeniu podlega czystość skrzyni ładunkowej samochodu transportowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, tj. brył 
gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi środkami mającymi 
ułatwiać rozładunek mieszanki. Ocenie podlega każdy pojazd przed załadunkiem. 

6.4. Badania Wykonawcy w ramach własnego nadzoru 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać 
te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w 
protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki 
badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach własnego nadzoru podano w   tablicy 
13. 

Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach własnego nadzoru. 
 

L.p
. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed przystąpieniem do 
robót – pkt. 8.5 WT2 

2. Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu transportowego do 
zasobnika rozściełacza 

3. Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu transportowego do 
zasobnika rozściełacza 

4. Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy – wg pkt. 8.5 WT2 

5. Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji 
projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji 
projektowej2)

 7. Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m – wg pkt. 8.7.2 WT2 

8. Rowność podłużna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą równoważną – wg pkt. 8.7.2 
WT2 9. Rzędne wysokościowe warstwy1)

 Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi 
według dokumentacji budowy 

10
. 

Ukształtowanie osi w planie 1)2)
 Współrzędne osi ze skokiem według dokumentacji projektowej 

11
. 

Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

12
. 

Ocena wizualna jakości wykonania 
złączy podłużnych i poprzecznych, 
krawędzi i obramowania warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi 

13
. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości 

14
. 

Zawartość wolnych przestrzeni w 
warstwie 

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych. 

6.4.2. Temperatura powietrza 

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich 
realizacji w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym okresie realizacji dziennej działki roboczej. 

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu temperatury. Zaleca się stosowanie mierników na 
podczerwień do bezdotykowego pomiaru temperatury jako znacznie ułatwiających pomiar i zwiększających bezpieczeństwo 
pracowników. Dodatkowo, należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w przypadku dłuższego postoju 
spowodowanego przerwą w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu 
postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć 
proces układania jak dla nowej. 

6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika rozściełacza oraz porównaniu 
z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 



6.4.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy należy sprawdzać metodą geodezyjnej inwentaryzacji rzędnych nawierzchni w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 25 m, w co najmniej 3 punktach pomiarowych – w osi i przy brzegach warstw. Grubość 
warstwy      po      wykonaniu      nie      może      różnić      się      od      projektowanej      w        więcej      niż ±10% 
w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że na całym odcinku grubość średnia nie może być mniejsza 
od projektowanej. 

6.4.6. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją -0, +10cm. 
W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki           poprzeczne           warstwy           z           betonu           asfaltowego         powinny          być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.8. Równość poprzeczna warstwy 

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej wszystkich nawierzchni objętych zakresem kontraktu należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym od osi układanej 
nawierzchni, z częstotliwością wg tablicy 15. Graniczne wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 13. 

 
 

Tablica 13. Maksymalne wartości odchyleń w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówności poprzecznych warstwy ścieralnej 
 

Nawierzch
nie 

Maksymalne wartości nierówności 

  10
0
% 

AC 8S   ≤4 

6.4.9. Równość podłużna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą porównanie z 
dokumentacją projektową, np. niwelacja. 

Wymagana równość jest wyrażona jako wartość wskaźnika których nie można przekroczyć na 80%, 100% długości badanego 
odcinka nawierzchni 

 
 
 
 

Tablica 17.  Maksymalne wartości odchyleń w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówności podłużnej warstwy ścieralnej 
 

Nawierzch
nie 

Maksymalne wartości nierówności 

80% 100% 

AC 8S ≤2 ≤3,3 

6.4.10. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm. 

6.4.11. Ukształtowanie osi w planie 

Oś układanej warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. 

6.4.12. Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy 

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

6.4.13. Ocena wizualna jakości wykonania złączy podłużnych i poprzecznych, krawędzi i obramowania warstwy 

Złącza powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.14. Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy wiążącej 

Wskaźnik  zagęszczenia   wykonanej   warstwy   wiążącej   nie   może   być   mniejszy   od   podanego   w   punkcie   5.8   
w jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy. 

6.4.15. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 

Zawartość wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiążącej nie przekraczać poza przedział podany w punkcie 5.7 w 
jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy. 

6.5. Badania kontrolne wykonywane przez Inżyniera 

Badania kontrolne są badaniami Zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są pobierane w 
obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z badań Wykonawcy są niewiarygodne, 
podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. 

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż: 
dla  wypełniacza 2 kg, 
kruszywa o uziarnieniu do  8 mm 5 kg, 



kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm   15 kg. 

6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza 

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy 
poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, 
zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

6.5.3 Badania kontrolne materiałów do uszczelniania połączeń 

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 6 kg. Z 
tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd 
(jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest następujący: 
- mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 
- zawartość lepiszcza, 
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

- wykonana warstwa: 
- wskaźnik zagęszczenia, 
- spadki poprzeczne, 
- równość, 
- grubość, 

- zawartość wolnych przestrzeni. 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaźnika zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni należy wykonywać dla 
każdej warstwy i dla każdej dziennej działki roboczej nie rzadziej niż 500 m nawierzchni. Pozostałe cechy należy sprawdzać wg 
częstotliwości podanej w tablicy 15. W razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona. 

6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o 
miejscach pobrania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być 
mniejszy, niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzględniane są odcinki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę 
ponosi Wykonawca. 

6.7. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera 
lub Wykonawcy (np. wynikające z przeprowadzonych własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony 
kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi 
kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badań 
arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 tygodni od 
zawiadomienia przez Inżyniera. 

 

6.9. Dopuszczalne odchyłki zawartości lepiszcza 

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki 
pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej  0,3 %. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) przy określonej grubości warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 



Wykonania nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
badania laboratoryjne, 
odcinek próbny, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

posmarowanie lepiszczem i podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną krawędzi krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji, 
utrzymanie w czasie prowadzenia robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14023:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

4. PN-EN 13108-1:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy 
5. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu 
6. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 
7. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

8. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 

10.2. Inne dokumenty 

9. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, WT-1 Kruszywa 2010 

10. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997. 

12. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. 

13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) 
(Dz. U. 05. 178. 1481 Z późn.zm.). 

http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=513181&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=513181&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488673&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488673&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488674&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488674&amp;page=1
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WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, które zostaną wykonane w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkt 1.1, zgodnie z 
Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu:, 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr 4 cm, 
wg PN-EN 13108-1, norm związanych oraz Wytycznych Technicznych Nawierzchnie Asfaltowe na Drogach Publicznych WT-2 2010, 
zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 pkt 7.4.1.5. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 
– „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu równomiernie stopniowanym 
tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 

1.4.2. Kruszywo grube – 
1.4.3. Kruszywo  drobne  – 

0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub 
przetworzenia kruszywa sztucznego. 

1.4.4. Mieszanka   mineralna   (MM)   -   mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza  mineralnego   o  określonym  składzie      
i uziarnieniu. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona na 
gorąco, spełniająca określone wymagania. 

1.4.6. 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. 

1.4.7. Mieszanka   gruboziarnista   –  jest  to  mieszanka  mineralno-asfaltowa  do  warstwy  wiążącej  i  podbudowy,    
w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.9. 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. 

1.4.10. Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. Przy 
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie lub 
przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być 
równy 0. 

1.4.11. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 
wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Pozostałe określenia są zgodne ze Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, odnośnymi normami oraz WT- 
2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 
 

Dla nawierzchni AC 16W należy stosować asfalt zwykły 50/70 spełniający wymagania określone w PN-EN 14023:2008. 

Wymagania dla asfaltów podano w tablicy 1 



Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 stosowanego do warstwy wiążącej 
 

L.p
. 

Właściwo
ści 

Wymagania Badania 
wg Asfalt 50/70 

1
. 

Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426 

2
. 

Temperatura mięknienia, 0C 46-54 PN-EN-1427 

3
. 

Temperatura zapłonu nie mniej niż, 0C 230 PN-EN-
22592 4

. 
Zawartość składników rozpuszczalnych nie mniej niż % m/m 99 PN-EN-

12592 5
. 

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, % m/m 0,5 PN-EN 
12607-1 6

. 
Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż, % 50 PN-EN-1426 

7
. 

Temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niż, 0C 48 PN-EN 1427 

8
. 

Zawartość parafiny nie więcej niż, % 2,2 PN-EN 
12606-1 9

. 
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej niż, 0C 9 PN-EN 1427 

1
0
. 

Temperatura łamliwości nie więcej niż, 0C -8 PN-EN 
12593 

2.3. Wypełniacz 

Należy   stosować  wypełniacz   wapienny,   spełniający   wymagania   wg   WT-1   Kruszywa  2010,  Część  2   i  podane   
w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 
WT-1 

Kruszyw
a 2010 

Właściwości wypełniacza dla nawierzchni KR4 Wymagania 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 
24 w PN EN 
13043 5.2.2 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie niższa niż: MBF10 

5.3.1 Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

5.3.2 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

5.4.2. Przyrost temperatury 
wymagana 
kategoria: 

mięknie
nia 

wedł
ug 

PN-
EN 

13179-
1, 

R&B8/25 

5.5.1. Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 
niższa niż: 

WS10 

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

CC70 

5.5.4. Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

Ka10,Ka Deklarowana 

5.6.2. „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

2.4. Kruszywo 

W zależności od nawierzchni należy stosować kruszywa drobne i grube wg wymagań podanych odpowiednio w tablicy 3 i 4. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2010 

Właściwości kruszywa drobnego Wymagania 

AC 16W 

4.1.
3. 

Uziarnienie według PN-EN   933-1;   
wymagana kategoria: 

GF85 

4.1.
5. 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTCNR 

4.1.
6. 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 
niższa niż: 

ƒ16 

4.1.
7. 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 
niższa niż: 

MBF10 

4.1.
10. 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-
6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDekl 

4.3.
1. 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 
lub 

9: 

deklarowana 
przez 
producenta 4.5.

3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 p.14.2; kategoria nie niższa niż: 

mLPC0,1 

 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Punkt 
WT-1 
Kruszywa 
2010 

Właściwości kruszywa grubego Wymagania 

AC 16W 



4.1.3. Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20 

4.1.4. Toleran
cja 
kategor
ii: 

uziarnien
ia, 

odchyle
nia 

n
i
e 

więks
ze 

n
i
ż 

wedł
ug 

G17,5/15 

4.1.6. Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: ƒ2 

4.1.8. Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-
4; kategoria nie niższa niż: 

FI35   lub SI35 

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

CDekl 

4.2.2. Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097- 2, rozdział 5; kategoria nie niższa niż: 

 

LA35 

4.3.1. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana 
przez 
producenta 4.3.3. Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana 
przez 
producenta 4.4.1. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria 

nie niższa niż: 

WA24I a)
 

4.4.2. Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; kategoria nie niższa 
niż: 

F1 

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

SBLA 

4.5.2. Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według 
PN- EN 932-3: 

deklarowany 
przez 
producenta 4.5.3. Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 

p.14.2; kategoria nie niższa niż: 

mLPC0,1 

4.6.1. Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.1: 

wymagana 
odporność 

4.6.2. Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.2: 

wymagana 
odporność 

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

V3,5 

a) wymagane  badanie mrozoodporności zgodnie z pkt. 4.4.2. 

 
2.5. Dodatki 

Mogą   być   stosowane   dodatki   modyfikujące   na   podstawie   norm   lub    rekomendacji.   Pochodzenie,   rodzaj         i 
właściwości dodatków powinny być deklarowane. 

Należy stosować środki adhezyjne jeżeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje powinowactwa fizykochemicznego, 
zapewniającego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody. Rodzaj środka i jego ilość powinna być dostosowana do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności 
należy określić na podstawie badania według PN-EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe oraz metodą A 
(obracanej butelki) wg PN-EN 12697-11 badania przyczepności lepiszcza do kruszywa. Przyczepność lepiszcza do kruszywa 
powinna wynosić co najmniej 80%, przy jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 6 i 7. 

2.6. Materiały do uszczelniania spoin 

Do uszczelniania spoin należy używać past lub taśm o grubości co najmniej 15 mm. Materiały te powinny posiadać ważną 
Aprobatę Techniczną oraz być zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.7. Uszczelnienie krawędzi 

Do smarowania krawędzi nawierzchni oraz elementów ograniczających nawierzchnię należy używać asfaltu na gorąco 
spełniającego wymagania PN-EN 12591:2004 lub asfaltu modyfikowany wg PN-EN 14023:2008 

2.8. Granulat asfaltowy 

Nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 Wytwórni mas bitumicznych lub zespołu wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z wagowym dozowaniem 
wszystkich składników i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie 
dozowaniem wszystkich składników powinno być elektroniczne. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do 
automatycznego  dozowania  środków  adhezyjnych  (jeśli  ich  stosowanie  będzie  konieczne)  i  innych niezbędnych 



dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich składników oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje dozowania składników powinny wynosić: jedna działka 
elementarna wagi, lecz nie więcej niż 2% w stosunku do masy składnika. Na wytwórni powinien funkcjonować 
certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. 

 Zespołu   rozściełaczy   o   wydajności   skorelowanej   z    wydajnością   wytwórni   mas   bitumicznych,   każdy        z 
rozściełaczy powinien posiadać następujące wyposażenie: automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy 
zgodnie   z    założoną   niweletą    oraz    grubością,   elementy    wibrujące   do   zagęszczenia   wstępnego   wraz   z 
regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych rozściełacza. Zespół 
rozściełaczy lub jeden rozściełacz ma zapewnić możliwość układania warstwy wiążącej na całej szerokości jezdni w 
jednej operacji technologicznej. 

 Walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich. Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym 
powinien być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej mieszanki. 

 Walców wibracyjnych. 

 Walców ogumionych. 

 Skrapiarek. 

 Szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących. 

 Samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zasadami przyjętymi przez producenta asfaltu. Jeżeli asfalt jest 
transportowany w podwyższonych temperaturach to podlega przepisom dla towarów niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 
23. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem opakowań. 

4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 
podczas oczekiwania na rozładunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, 
powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy oraz skrzyń 
ładunkowych z wyokrąglonym dnem. Powierzchnie skrzyń ładunkowych używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, 
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera – Badania Typu. 

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/m3, 

 zmiany kategorii kruszywa grubego w odniesieniu do: kształtu, udziału ziaren przekruszonych, odporności na 
rozdrabnianie, odporności na ścieranie, 

 kanciastości kruszywa drobnego, 
 zmiany typu mineralogicznego wypełniacza. 

W ramach Badania Typu należy przeprowadzić badania podane w tablicach 6 i 7. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. Skład mma do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ma być zaprojektowany metoda empiryczną. Rzędne krzywych 
granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz minimalną zawartość asfaltu 
podano w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 

minimalne zawartości asfaltu 
 

Wymiar oczek 
sit # 
[mm] 

Nawierzch
nia KR1 

Przechodzi przez: Mieszanka mineralna AC 16 
W 31,5 - 

22,4 100 

16,0 90÷100 

11,2 65÷80 

8,0 - 

2,0 25÷55 

0,125 5÷15 

0,063 3÷8 

Minimalna zawartość asfaltu 

w mieszance mineralno-asfaltowej, % 
m/m 

Bmin 4,4 

Bmin oznacza bezwzględną najmniejszą dopuszczalną zawartość asfaltu w każdej badanej próbce. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych zgodnie z normą PN- 
EN 13108-20 załącznik C, WT-2 oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tablica   6. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy wiążącej AC 16W 

 

 

Właściwość 

Warunki zagęszczania wg 
PN- 

EN 

13108-20 [48] 

Metoda i 
warunki 
badania 

 

AC16W 

 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

 

C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 
[33], 

p. 4 

Vmi
n3,0 

Vm
ax6,
0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

 

C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 
[33], 

p. 5 

VFB
min60 

VFB
min80 Zawartość wolnych 

przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

 

C.1.2,ubijanie, 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 
[33], 

p. 5 

 

VMAmin14 

 
Odporność na działanie 
wody 

 
C.1.1,ubijanie, 2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 

przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania, 

badanie w 15°C 

 
 

ITSR80 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym spełniającej wymagania 
podane w punkcie 3. Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji 
zgodny z PN-EN 13108-21. 



Wszystkie  składniki   mieszanki:   kruszywa,   asfalt   oraz   dodatki   powinny   być   dozowane,   w   procesie   produkcji, w 
ilościach określonych w Badaniu Typu. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej 
temperatury z tolerancją  5C. Temperatura przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczać: 

 dla  asfaltu  50/70 180C. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą 
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30C od maksymalnej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
 dla mieszanki 50/70 140 ÷ 180C. 

Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 
Minimalna temperatura MMA oznacza temperaturę w momencie jej dostawy na miejsce wbudowania. 
Mieszanka    mineralno-asfaltowa    przegrzana    (z    oznakami    niebieskiego    dymu    w    czasie    wytwarzania)    oraz 

o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża i połączenie międzywarstwowe 

Podłoże pod warstwę wiążącą stanowi podbudowa asfaltowa i podbudowa z mieszanki kruszyw 0/31,5.. Rzędne wysokościowe 
podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z 
podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Jego powierzchnia powinna mieć odpowiedni profil, być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
(kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 

Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić emulsją asfaltową, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem na gorąco, a następnie 
oklejone materiałem uszczelniającym określonym w Specyfikacji i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5C. Nie dopuszcza 

się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 

m/s). 
Wykonawca powinien mierzyć temperaturę oraz określać stan pogody trzy raz w ciągu doby: w tym przed przystąpieniem do 

robót i równomiernie w czasie ich trwania. 
Dopuszcza się układanie warstwy wiążącej w niższej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania ogrzewania podłoża, 

po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inżyniera. 

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia, w obecności Inżyniera, próby technologicznej (zarób próbny). Nie dopuszcza się ocenienia dokładności pracy 
otaczarni     oraz     prawidłowości     składu     mieszanki     mineralnej     na     podstawie     tzw.     suchego     zarobu,          z 
uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu należy pobrać próbki z co najmniej 
trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej 
wykonuje się poprzez analizę sitową kruszywa. Do badań należy pobrać próbki mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozściełacza. 

W przypadku produkcji MMA w kilku otaczarkach powinny one produkować mieszankę asfaltową o takim samym składzie i z 
takich samych materiałów. 

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, tylko na pisemny wniosek Inżyniera, Wykonawca 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 do uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy wiążącej. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Minimalna długość odcinka próbnego powinna wynosić minimum 100 m a szerokość robocza rozściełacza powinna wynosić 

co najmniej 4 m. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy rozkładające i dogęszczające 
rozkładarek powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 
m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwę wiążącą należy układać jednym rozściełaczem na całej szerokości projektowanej nawierzchni lub przy użyciu zespołu 
rozściełaczy poruszających się obok siebie. W przypadku stosowania dwóch rozściełaczy układających całą szerokość warstwy 
nawierzchni – gorący szew roboczy – odległość pomiędzy rozściełaczami nie powinna przekraczać 20 m. 



Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walców ustalonym na odcinku próbnym. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni i kontynuować ku środkowi. Temperatura mieszanki w 
momencie rozpoczęcia zagęszczenia powinna zapewnić osiągnięcie zagęszczenia podanego w tablicy 9. 

 
Właściwości MMA w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości MMA w ułożonej warstwie 
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Właściwo
ści 

Wymagani
a 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98,0 

2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] 
 dla nawierzchni AC 16W 

 

3,0 ÷ 6,0 

5.8. Złącza 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Wszystkie zimne złącza 
technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez odcięcie i dogęszczenie 
ciepłej mieszanki asfaltowej za pomocą noża zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka asfaltowa powinna być 
usunięta z budowy (może być wykorzystana w warstwie podbudowy asfaltowej, jako granulat asfaltowy). 

Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek roboczych należy posmarować 
asfaltem drogowym na gorąco lub innym podobnym materiałem posiadającym Aprobatę Techniczną, w ilości co najmniej 50 g na 
metr bieżący na 1 cm grubości warstwy. Nie dopuszcza się stosowania emulsji asfaltowych do uszczelniania złączy. 

Miejsca połączenia z asfaltem lanym oraz połączenia nawierzchni z urządzeniami ją ograniczającymi – należy okleić 
materiałami termoplastycznymi wtapiającymi się w gorącą nawierzchnię. Grubość ułożonego materiału termoplastycznego 
powinna wynosić co najmniej 15 mm a ilość nakładanego materiału powinna być zgodna z AT. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm, a poprzeczne o min. 2 m. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Krawędzie warstwy wiążącej bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie większym niż 2:1 i dogęścić urządzeniem 
zagęszczającym zamontowanym na walcu. Górna krawędź warstwy oraz obie krawędzie w strefie przechyłki powinny być 
posmarowane gorącym asfaltem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie 
nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy wiążącej wraz z krawędziami warstw niższych, jeżeli warstwy były 
ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli uszczelniana jest tylko krawędź warstwy 
wiążącej, to przylegającą powierzchnię odsadzki niższej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 6. 
Badania dzielą się na: 

badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru Inżyniera). 

Badania kontrolne dzielą się na: 
dodatkowe, 
arbitrażowe. 

Jeżeli to konieczne, badania obejmują: 
pobranie próbek, 
zapakowanie próbek do wysyłki, 
transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań. 

Na żądanie Inżyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypełniacz, lepiszcze) 
należy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a Inżynier będzie je przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu 
potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te 
posłużą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien przedstawić Badania kruszyw i 
lepiszcza wg tablic nr 1 ÷ 4 oraz Badania Typu danej mieszanki mineralno-asfaltowej w celu jej zatwierdzenia do stosowania. W 
przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu należy ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli 
Produkcji. 

Badania wykonywane w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy przeprowadzać na próbkach pobranych z 
wyprodukowanej mieszanki przed jej wysłaniem na budowę. 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość   oraz   zakres   badań   i   pomiarów   w   czasie   wytwarzania   mieszanki   mineralno-asfaltowej   podano   w 
tablicy 8. 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
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1
. 

Właściwości asfaltu  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 
 Właściwości rodzajowe 1 raz na 300 Mg 

 Dla każdej dostawy ocena organoleptyczna 

2
. 

Właściwości wypełniacza  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 

3
. 

Właściwości kruszywa  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 
 Analiza sitowa co 2000 Mg, 
 Codzienna ocena organoleptyczna 

4
. 

Właściwości dodatków  Zatwierdzenie źródła przed 
pierwszym użyciem 

 Przy każdej zmianie źródła dostawy 
 Dla każdej dostawy ocena organoleptyczna 
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Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Częstotliwość uzależniona od 
Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 6

. 
Zawartość wolnych przestrzeni Częstotliwość uzależniona od 

Produkcyjnego Poziomu 
Zgodności wytwórni 
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. 
Temperatura składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Dozór ciągły 

8
. 

Temperatura mieszanki 
mineralno- asfaltowej w 
wytwórni 

Każdy załadunek 

9
. 

Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdy załadunek 

1
0
. 

Ocena wizualna przydatności 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym użyciem oraz w 
przypadku wątpliwości 

1
1
. 

Ocena wizualna czystości 
samochodów transportowych 

Każdy pojazd przed 
załadunkiem 

 
 

 
 

6.3.2. Badanie właściwości asfaltu 

Badania istotnych właściwości asfaltu podanych w tablicy 1 należy wykonywać przy zatwierdzaniu źródła przed pierwszym 
użyciem oraz każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. Co 300 ton należy wykonać badanie penetracji lub temperatury 
mięknienia. Ocenę organoleptyczną należy przeprowadzać dla każdej dostawy, a w przypadku korzystania przez dłuższy okres ze 
zmagazynowanego lepiszcza w zbiornikach – raz na tydzień w zbiornikach. 

6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza 

Badanie właściwości wypełniacza podanych w tablicy 2 należy wykonywać przy zatwierdzaniu źródła przed pierwszym użyciem, 
każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. 

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 

Badania właściwości kruszywa podanych w tablicach 3 i 4 należy wykonywać przy zatwierdzaniu źródła, przed pierwszym 
użyciem oraz każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. Z częstotliwością podaną w tablicy 10 należy określić uziarnienie 
kruszywa, zgodnie z pkt. 2 i zaleceniami Inżyniera. Ocenę organoleptyczną stosowanego kruszywa należy prowadzić codziennie. 
Badania istotnych właściwości (np. wytrzymałość), kształt i wskaźnik ziaren rozkruszonych należy badać każdorazowo przed 
zastosowaniem materiałów z nowego źródła lub w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości kruszywa po wykonaniu oceny 
organoleptycznej. Analizę sitową należy wykonywać każdorazowo przy każdej zmianie źródła dostawy, w przypadku wątpliwości 
oraz co 2 000 ton zużytego kruszywa. 

6.3.5. Badanie właściwości dodatków 

Przed pierwszym użyciem należy zatwierdzić źródło dostawy dodatków. Ocenę organoleptyczną dodatków należy wykonywać 
dla każdej dostawy. 

6.3.6. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 oraz oznaczeniu składu 
ziarnowego wg PN-EN 12697-2 odzyskanego kruszywa z próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranych z wyprodukowanej 
mieszanki przed jej wysłaniem na budowę. Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości 
następujących parametrów: 
przesiew przez sito 22 mm, 
przesiew przez sito 16 mm, 
przesiew przez sito 11 mm, 
przesiew przez sito 2 mm, 
przesiew przez sito 0,125 mm, 
przesiew przez sito 0,063 mm, 
zawartość rozpuszczonego lepiszcza. 



Krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów powinna być zachowana z ostatnich 32 analiz. Ocenę 
zgodności należy wykonywać metodą pojedynczego wyniku. Graniczne wartości odchyleń stosowane w ocenie zgodności produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacją projektową przedstawiono w WT2 2010 . Na podstawie liczby wyników 
niezgodnych z wymaganiami spośród ostatnich 32 badań należy określić Produkcyjny Poziom Zgodności wg tablicy 9. 

 
Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z Dokumentacją Projektową. 
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Przechodzi przez sita 
(procenty) 

Dopuszczalne odchylenie 
pojedynczej próbki od 
założonego składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie średnie 
od założonego składu [%] 

Mieszanki 
gruboziarniste 

Mieszanki 
gruboziarniste 

1. 22 mm -2 -2 

2. 16 mm -9/+5 ±5 

3. 11 mm ±9 ±4 

4. 2 mm ±7 ±3 

5. 0,125 
mm 

±5 ±2 

6. 0,063 
mm 

±3 ±2 

7. Zawartość 
rozpuszczoneg
o lepiszcza 

±0,6 ±0,3 

 
 
 

Tablica 10. Określenie Produkcyjnego Poziomu Zgodności Wytwórni 
 

Pojedyncze wyniki 
Liczba wyników niezgodnych, spośród ostatnich 32 

badań 

Produkcyjny poziom 
zgodności 

od 0 do 2 A 

od 3 do 6 B 

>6 C 

Częstość badań uzależniona jest od Produkcyjnego Poziomu Zgodności określonego na podstawie ostatnich 32 analiz 
wszystkich rodzajów mieszanek wyprodukowanych w danej wytwórni. Przy uruchomieniu nowej wytwórni lub jej przeniesieniu, 
częstość powinna być utrzymywana na poziomie PPZ-C, aż do przeprowadzenia 32 analiz. Częstość może być wtedy zmieniona 
na odpowiadającą zgodności z otrzymanymi 32 wynikami. Minimalne częstości w zależności od PPZ przedstawiono w tablicy 11. 

 
Tablica 11. Minimalna częstość badań składu i uziarnienia wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (tony/badania). 

 

Katego
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0 
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0 

500 

Dodatkowo, w przypadku pracujących wytwórni, które wytwarzają niewielkie ilości mieszanki i dla których minimalna częstość badań 
wynikająca z powyższej tablicy byłaby zbyt odległa w czasie powinno zostać zrobione przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych. 

 

6.3.7. Zawartość wolnych przestrzeni 

Zawartość wolnych przestrzeni należy sprawdzić wg normy PN-EN 12697-8 na próbkach z mieszanki przed jej wbudowaniem 
w dokładnie taki sam sposób, jak przygotowane zostały próbki użyte podczas wykonywania badaniach typu. Próbki powinny być 
pobrane zgodnie z normą PN-EN 12697-27, tak aby otrzymać wystarczającą ilość mieszanki do wykonania wymaganych badań. 
Częstość badania zawartości wolnych przestrzeni na próbkach z mieszanki pobranej na wytwórni zależna jest od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności i podaną ją w tablicy 12. 

 
Tablica 12. Częstość wykonywania badań zawartości wolnych przestrzeni w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 

Poziom 
PPZ 

Częstość 
badania 

A każde 10 000 
t 

B każde 5 000 t 

C każde 3 000 t 

6.3.8. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. 

6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytwórni przy załadunku 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Dokładność pomiaru  2 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 
5.3. 

6.3.10. Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytwórni 

Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji i 
załadunku oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości 
pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 



6.3.11. Ocena wizualna przydatności samochodów transportowch 

Sprawdzeniu podlega przydatność samochodów transportowych do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej pod kątem 
izolacyjności i zabezpieczenia mieszanki przed wpływami atmosferycznymi. Ocenę należy wykonywać przed pierwszym użyciem 
danego samochodu oraz w trakcie jego użycia. 

6.3.12. Ocena wizualna czystości samochodów transportowych 

Sprawdzeniu podlega czystość skrzyni ładunkowej samochodu transportowego pod kątem obecności zanieczyszczeń, tj. brył 
gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej, spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi środkami mającymi 
ułatwiać rozładunek mieszanki. Ocenie podlega każdy pojazd przed załadunkiem. 

6.4. Badania Wykonawcy w ramach własnego nadzoru 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać 
te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w 
protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki 
badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach własnego nadzoru podano w   tablicy 
13. 

 
Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonawcy przeprowadzanych w ramach własnego nadzoru. 

 

L.p
. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed przystąpieniem do 
robót – pkt. 8.5 WT2 

2. Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej podczas wykonywania 

nawierzchni 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu transportowego do 
zasobnika rozściełacza 

3. Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu transportowego do 
zasobnika rozściełacza 

4. Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy – wg pkt. 8.5 WT2 

5. Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji 
projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z dokumentacji 
projektowej2)

 7. Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m – wg pkt. 8.7.2 WT2 

8. Rowność podłużna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą równoważną – wg pkt. 8.7.2 
WT2 9. Rzędne wysokościowe warstwy1)

 Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi 
według dokumentacji budowy 

10
. 

Ukształtowanie osi w planie 1)2)
 Współrzędne osi ze skokiem według dokumentacji projektowej 

11
. 

Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

12
. 

Ocena wizualna jakości wykonania 
złączy podłużnych i poprzecznych, 
krawędzi i obramowania warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi 

13
. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy  

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości 

14
. 

Zawartość wolnych przestrzeni w 
warstwie 

Jedna próbka na 400 m.b. jednorazowo wbudowywanej szerokości 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych należy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych. 

 
6.4.2. Temperatura powietrza 

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich 
realizacji w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym okresie realizacji dziennej działki roboczej. 

6.4.3. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku rozściełacza i odczytaniu temperatury. Zaleca się stosowanie mierników na 
podczerwień        do       bezdotykowego        pomiaru        temperatury        jako        znacznie       ułatwiających        pomiar 
i zwiększających bezpieczeństwo pracowników. Dodatkowo, należy sprawdzać temperaturę mieszanki za stołem rozściełacza w 
przypadku      dłuższego      postoju      spowodowanego      przerwą      w      dostawie      mieszanki      mineralno-asfaltowej  
z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to 
należy wykonać zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej. 



6.4.4. Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do zasobnika rozściełacza oraz porównaniu 
z normalnym wyglądem z uwzględnieniem uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, 
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza. 

6.4.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy należy sprawdzać metodą geodezyjnej inwentaryzacji rzędnych nawierzchni w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 25 m, w co najmniej 3 punktach pomiarowych – w osi i przy brzegach warstw. Grubość 
warstwy      po      wykonaniu      nie      może      różnić      się      od      projektowanej      w        więcej      niż ±10% 
w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że na całym odcinku grubość średnia nie może być mniejsza 
od projektowanej. 

6.4.6. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją -0, +10cm. 
W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć w środku linii skosu. 

6.4.7. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki           poprzeczne           warstwy           z           betonu           asfaltowego         powinny          być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. 

6.4.8. Równość poprzeczna warstwy 

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej wszystkich nawierzchni objętych zakresem kontraktu należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym od osi układanej 
nawierzchni, z częstotliwością wg tablicy 13. Graniczne wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 14. 
Tablica 14. Maksymalne wartości odchyleń w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówności poprzecznych warstwy wiążącej 

 

Nawierzch
nie 

Maksymalne wartości nierówności 

90% 95% 100% 

AC16W  ≤9 ≤10 

6.4.9. Równość podłużna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą porównanie z 
dokumentacją projektową, np. niwelacja. Pomiar należy wykonywać z częstotliwością wg tablicy 13. Graniczne wartości odchyleń, 
wyrażone w mm, określa tablica 15. 

 

Tablica 15.  Maksymalne wartości odchyleń w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówności podłużnej warstwy wiążącej 
 

Nawierzch
nie 

Maksymalne wartości nierówności 

95% 100% 

AC16W ≤9 ≤10 

6.4.10. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm. 

6.4.11. Ukształtowanie osi w planie 

Oś układanej warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm. 

6.4.12. Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy 

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

6.4.13. Ocena wizualna jakości wykonania złączy podłużnych i poprzecznych, krawędzi i obramowania warstwy 

Złącza powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.7. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.14. Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy wiążącej 

Wskaźnik  zagęszczenia   wykonanej   warstwy   wiążącej   nie   może   być   mniejszy   od   podanego   w   punkcie   5.8   
w jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy. 

6.4.15. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 

Zawartość wolnych przestrzeni wykonanej warstwy wiążącej nie przekraczać poza przedział podany w punkcie 5.7 w 
jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy. 

6.5. Badania kontrolne wykonywane przez Inżyniera 

Badania kontrolne są badaniami Zleceniodawcy, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań kontrolnych są pobierane w 
obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z badań Wykonawcy są niewiarygodne, 
podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych Inżyniera. Do przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko 
Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. 

6.5.1. Badania kontrolne kruszywa 

Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż: 
dla  wypełniacza 2 kg, 
kruszywa o uziarnieniu do  8 mm 5 kg, 
kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm   15 kg. 



6.5.2. Badania kontrolne lepiszcza 

Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową 
należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach, 
zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

6.5.3 Badania kontrolne materiałów do uszczelniania połączeń 

Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych po 6 kg. Z 
tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd 
(jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy. 

6.5.4. Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy 

Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest następujący: 
- mieszanka mineralno-asfaltowa: 

- uziarnienie, 
- zawartość lepiszcza, 
- gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki. 

- wykonana warstwa: 
- wskaźnik zagęszczenia, 
- spadki poprzeczne, 
- równość, 
- grubość, 
- zawartość wolnych przestrzeni. 

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaźnika zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni należy wykonywać dla 
każdej warstwy i dla każdej dziennej działki roboczej nie rzadziej niż 500 m nawierzchni. Pozostałe cechy należy sprawdzać wg 
częstotliwości podanej w tablicy 15. W razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona. 

6.6. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o 
miejscach pobrania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być 
mniejszy, niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzględniane są odcinki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę 
ponosi Wykonawca. 

6.7. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera 
lub Wykonawcy (np. wynikające z przeprowadzonych własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony 
kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi 
kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badań 
arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 tygodni od 
zawiadomienia przez Inżyniera. 

6.8. Dopuszczalne odchyłki składu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej 

Uziarnienie każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy pobranej zza rozściełacza przed jej 
zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być 
większe niż wartości podane poniżej: 

 zawartość kruszywa o wymiarze <  0,063 mm:  2,0 % 

 zawartość kruszywa o wymiarze <  0,125 mm,:  2,0 % 

zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do  2 mm:  3,0 % 

zawartość kruszywa grubego o wymiarze >  2 mm:  3,0 % 
zawartość ziaren > D (wymiar mieszanki mineralnej)     5,0 % 

W  mieszance  mineralnej  betonu  asfaltowego  do  warstwy  wiążącej   zawartość   kruszywa   o   wymiarze   poniżej 0,063 
mm nie może być niższa niż 2% (m/m). 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 

6.9. Dopuszczalne odchyłki zawartości lepiszcza 

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki 
pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej  0,3 %. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) przy określonej grubości warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8. 



Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
Wykonania nawierzchni wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
dostarczenie materiałów, 
badania laboratoryjne, 
odcinek próbny, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

posmarowanie lepiszczem i podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną krawędzi krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji, 
utrzymanie w czasie prowadzenia robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14023:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

4. PN-EN 13108-1:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy 
5. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu 
6. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 
7. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
8. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 

10.2. Inne dokumenty 

9. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
publicznych, WT-1 Kruszywa 2010 

10. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997. 

12. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. 

13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) 
(Dz. U. 05. 178. 1481 Z późn.zm.). 

http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=513181&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=513181&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488673&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488673&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488674&amp;page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&amp;m=katalog&amp;id=488674&amp;page=1
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UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

umocnieniem powierzchniowym skarp w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 

SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu elementów realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 humusowania z obsianiem mieszanką traw, 

 darniowanie na płask 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 

– „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Rów, mulda - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę, 

1.4.2. 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. Darniowanie - pokrycie darniną skarpy w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem 

korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask. pasami poziomymi, układanymi w rzędach· równoległych 

z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci 

pasów darniny układanych pod kątem 45°. ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia 

się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 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  Specyfikacji  D-M-00.00.00    – 

„Wymagania Ogólne”, pkt 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacją 

Projektową. 

 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 

braku normy powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejsza Specyfikacja są: 

 humus, 

 ziemia urodzajna, 

 darnina 

 szpilki do darniny 

 nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 

 nawozy. 

 woda. 
 

2.3. Ziemia urodzajna 
 

Ziemia urodzajna (humus) powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 

następującym kryteriom: 



a)   optymalny skład granulometryczny: 

-   frakcja ilasta (d < 0.002 mm) 

 
 

12 - 18%, 

-   frakcja pylasta (0.002 do 0.05mm) 20 - 30%, 

-   frakcja piaszczysta (0.05 do 2.0 mm) 45 - 70%, 

b) zawartość  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 

c) zawartość  potasu  (K2O) > 30 mg/m2, 

d) kwasowość   pH  5.5 . 

W czasie wykonywania robót związanych ze zdjęciem humusu należy określić przydatność poszczególnych partii 

zdejmowanego humusu do zastosowania go do robót związanych z umocnieniem skarp i rekultywacją terenu. Humus gorszej 

jakości należy przeznaczyć na odkład, natomiast humus odpowiedniej jakości i nadający się do ulepszenia należy 

przeznaczyć do użycia przy umacnianiu skarp, do rekultywacji terenu i nasadzeń. 

W związku z możliwością wykorzystania zdejmowanego humusu do umocnienia skarp Wykonawca w oparciu o wyniki badań 

istniejącego humusu powinien przewidzieć jego maksymalne wykorzystanie i ewentualne ulepszenie w takim stopniu ażeby 

nadawał się do przedmiotowych robót. 

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-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998. 

Skład mieszanki traw powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Należy dostosować skład mieszanki do miejsca 

obsiewu – osobno dla skarp południowych, północnych i wypełnienia płyt ażurowych. Normę obsiewu podano w Dokumentacji 

Projektowej. 

2.5. Nawozy mineralne 
 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 
3.SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-U-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”, pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z  następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców gładkich i okołkowanych, 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 płyt ubijających, 

 kosiarki, 

 hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, brony chwastownika - 

zgrzebła, wałowłóki), 

 drobny sprzęt pomocniczy, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 

 betoniarki, 

 podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy takie jak: łopaty, grabie, młotki, topory, ręczne piły itp. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-U-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”, pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

4.2.1. Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem. 

4.2.2. Transport cysterny z wodą 

Cysterna do wody pod ciśnieniem może być transportowana, po odpowiednim umocowaniu, na przyczepie-platformie. 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

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

5.2. Humusowanie 
 

Humusowanie skarp, rowów, muld powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 

humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25cm. 

Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 15cm. 

W razie potrzeby należy przewidzieć ewentualne ulepszenie humusu. 

W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod katem 

30o do 45o o głębokości od 3 do 5cm, w odstępach co 0.5 do 1.0m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie 

ręczne lub mechaniczne. 

5.3. Umocnienie skarp, rowów, muld przez obsianie trawą 
 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów oraz muld poprzez obsianie nasionami traw polega na: 

a) 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%, 

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion (gatunki i ilości podano w Dokumentacji Projektowej), dobranych 

odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą mulczowania lub 

hydromulczowania. 

Po głównym wysiewie nasion, należy przeprowadzić przynajmniej jeden dodatkowy siew w celu obsiania wszystkich miejsc 

bez trawy. W okresach suchych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4. Darniowanie 
 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta 

warstwą ziemi urodzajnej. W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych 

przez okres od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty 

o element zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien 

być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, 

ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy 

uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. Wykonując darniowanie pod koniec 

okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 

16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 

 
 

5.5. Wymagania dotyczące wykonania obsiania trawą 
 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z obsianiem trawą są następujące: 

 teren pod obsianie musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów 

lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 

oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, Inżynier może dopuścić wykonanie tych robót w 

innym okresie, 

 mieszanka nasion trawnikowych powinna być wykonana wg składu i w ilościach podanych w Dokumentacji Projektowej, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 

wału gładkiego. 



5.6. Pielęgnacja skarp, rowów, muld i powierzchni umocnionych poprzez humusowanie i obsianie trawą 
 

Pielęgnacja powinna obejmować zarówno umocnień powierzchni humusowanych jak powierzchni darniowanych i 

hydroobsiewanych. Pielęgnacja dotyczy okresu od wykonania robót do ich odbioru oraz 1 roku w okresie gwarancyjnym . W 

ramach pielęgnacji należy wykonać: 

 ręczne skoszenie i zagrabienie skoszonej trawy, 

 wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion, 

 wałowanie po skoszeniu trawy, 

 odchwaszczanie i podlewanie wodą, 

 mechaniczne koszenie kosiarką i zagrabienie ręczne trawy, 

 ścinanie nierówności, kęp itp., 

 likwidacja ewentualnych kretowisk 

W ramach pielęgnacji trawników darniowanych należy dodatkowo wykonać: 

 wymiana darni w miejscach uszkodzonych, 

 zabezpieczenie na okres zimowy oraz wiosenne odkrycie roślin. 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować 

z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać 

tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji 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 ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności 

świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, 

a maksymalny wymiar pojedynczych nie pokrytych trawą miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie 

mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

Kontrola w czasie wykonywania obsiania polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 wyników badań chemicznych humusu, 

 wyników badań zanieczyszczeń humusu, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

Badania humusu zdjętego należy wykonywać przed zdjęciem, z określoną częstością próbek 



7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie z obsianiem mieszanką traw oraz darniowanie 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
 

Wykonanie umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie oraz darniowanie, obejmuje roboty opisane w niniejszej 

specyfikacji, a w szczególności: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 badania chemiczne gleby, 

 analiza i opracowanie zaleceń nawozowych, 

 przygotowanie mieszanki ziemi urodzajnej wraz z nawożeniem, 

 pozyskanie i dostarczenie materiałów, 

 rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15 cm, 

 obsianie powierzchni mieszanką traw, 

 uporządkowanie terenu, 

 ochrona umocnienia przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 pielęgnacja umocnień w okresie od wykonania robót do ich odbioru oraz 1 roku w okresie gwarancyjnym. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
 

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

2. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

3. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe. 

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

10.2. Inne materiały 
 

5. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 



D - 07.01.01 
OZNAKOWANIE POZIOME 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr 
ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania 
poziomego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej 
nawierzchni. 

 
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie 
segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

 
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku 
jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz 
miejsca zatrzymania pojazdów. 

 
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na 
nawierzchni. 

 
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 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 być retrorefleksyjne. 

 
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. 

 
1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w 
inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) 
i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

 
1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które są 
przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych 
elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

 
1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania wynosi do 3 
miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

 
1.4.11. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

 
1.4.12. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

 
1.4.13. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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



2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 

 
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, 

co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci 
akredytowanemu laboratorium. 

 
2.4. Oznakowanie opakowań 

 
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg 

było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 

 
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

 
- masę brutto i netto, 

 
- numer partii i datę produkcji, 

 
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

 
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

 
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w 

„Warunkach technicznych POD-97”. 

 
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

 
2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm 

(na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, 
które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, 

powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna odpowiadająca 

wymaganiom POD-97 [4]. 

 
2.6.2. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania  cienkowarstwowego 

 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania 

cienkowarstwowego 30% (m/m), 

 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości 

większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

 
2.6.3. Kulki szklane 

 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do 

oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez 
reflektory pojazdu. 

 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i 

zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. 

 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 

Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 . 



2.6.4.. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. 

krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 
uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego 

powinna być określona w ST. 

 
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 . 

 
2.6.5. Punktowe elementy odblaskowe 

 
Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnię płytka z 

materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, 
aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu. 

 
Element odblaskowy (retroreflektor), będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 

 
szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni nie wystawionej na zewnątrz 
i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 

 
plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym 
na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

 
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez 

pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za 
pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w 
przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - żółta. 

 
Właściwości punktowego elementu odblaskowego określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 . 

 
2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i 

powodujących skażenie środowiska. 

 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 

chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 

producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

 
farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 

farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 

pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

 
- frezarek, 

 
- sprężarek, 

 
- malowarek, 

 
- sprzętu do badań, określonych w SST. 



4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny 

transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 
. 

 
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed 

uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400  oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 
5.2. Warunki atmosferyczne 

 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a 

wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

 
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca 

łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni 
znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w ST wymagania wobec 
materiału do znakowania nawierzchni. 

 
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, 

smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 
5.5. Przedznakowanie 

 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń 

zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniach Inżyniera. 

 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. 

Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą 
kreską poprzeczną. 

 
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją 

projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

 
5.6. Wykonanie znakowania drogi 

 
5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie 
technicznej. 

 
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 

niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do 

uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. 
Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub 
na jej powierzchni znajduje się kożuch. 



Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej 
podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może 
się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

 
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii 

i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 
sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania 
podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

 
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 

niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 
Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne 

mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 

 
Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego 

przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 

 
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność 

przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

 
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

 
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej 

uszkadzając nawierzchnię. 

 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

 
cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 

grubowarstwowego, metodą frezowania, 

punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 

 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do 

podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 

 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
6. Kontrola 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. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

 
6.3.1.1. Widzialność w dzień 

 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 

 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 

luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 

 
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 

L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 



E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

 
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Wartość 

współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

 
białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 

białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1, 

żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji , 

wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

 
białej, co najmniej 0,60, 

żółtej, co najmniej 0,40. 

Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 

żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 

 
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego 

oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 
 

Punkt narożny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 0,4 0,3 0,3 0
,
3
4 

 y 0,4 0,3 0,3 0
,
3
8 

Oznakowanie żółte: x 0,5 0,5 0,5 0
,
4
3 

 y 0,4 0,5 0,5 0
,
4
8 

 
 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 

 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97 [4]. 

Wartość współczynnika RL  powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 

białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 

żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 

Wartość współczynnika RL  powinna wynosić dla oznakowania używanego: 

 
a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 

 
- białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 

 
- żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 

 
b) folii: 

 
- dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 

 
- dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 

 
6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem 

angielskim, wg POD-97 . Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół 
przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 



świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 

 
używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

 
Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 

 
6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

 
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg 

POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 

 
- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

 
6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas 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. 

 
6.3.1.6. Grubość oznakowania 

 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 

 
- oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 800 m, 

 
- punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych 
przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 

 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego 

 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej 

pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 

 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

 
- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 
- wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

 
- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

 
b) w czasie wykonywania pracy: 

 
- pomiar grubości warstwy oznakowania, 

 
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 

 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 
poziomych” 

 
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 

 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300   x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien 

przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: 

 
- widzialności w dzień, 



- widzialności w nocy, 

 
- szorstkości, 

 
- odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych 
POD-97” . Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym - Zamawiający. 

 
6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 

 
Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz 

dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 

 
- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST, 

 
- wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

 
- wilgotności względnej powietrza, 

 
- temperatury powietrza i nawierzchni, 

 
- pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia), 

 
- wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów, 

 
- równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

 
- zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3]. 

 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w SST, Wykonawca 
przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 

 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier  może zlecić wykonanie badań: 

 
- widzialności w dzień, 

 
- widzialności w nocy, 

 
- odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych 
POD-97” [4]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w 
przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

 
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

 

 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj wymagania 

 

 
Jednostka 

Materiały do
 znakowania 
cienkowarstwowego 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do 
znakowania 

 
- rozpuszczalników organicznych 

 
- rozpuszczalników aromatycznych 

 
- benzenu i 

rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 
 

 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 
 

 
 30 

 
 10 

 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz.  1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle rozproszonym dla 
oznakowania świeżego barwy: 

 
- białej na nawierzchni asfaltowej 

 
- żółtej 

 

 
mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1
 

 

 
 130 

 
 100 



4 Współczynnik  luminancji     dla  oznakowania   
świeżego 

  

 barwy   

 - białej   

  współcz.   0,60 

 - żółtej   
  współcz.   0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla   
oznakowania 

  
 świeżego w stanie suchym barwy:   
  mcd m-2 lx-1

  300 

 - białej   
  mcd m-2 lx-1

  200 

 - żółtej   

6 Szorstkość oznakowania wskaźnik  

 - świeżego SRT  50 

 - używanego (po 3 mies.) SRT  45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego:   

 - farbami wodorozcieńczalnymi wskaźnik  5 

 - pozostałymi materiałami wskaźnik  6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h  2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni   

 - bez mikrokulek szklanych m  800 

 - z mikrokulkami szklanymi mm - 

10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania 

przy składowaniu 

miesięcy  6 

 
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych” , 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. 

 
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy 

zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 



7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
 
 
 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba 

umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być 

dokonany po: 

 
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

 
- przedznakowaniu, 

 
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

 
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

 
8.3. Odbiór ostateczny 

 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 

jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają 

cechy oznakowania określone w POD-97 . 

 
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

 
- na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 

 
- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 

 
- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 

 
- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

 
- dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

 
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 

 
a) cienkowarstwowych 

 
- dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których 
czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

 
- na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, pożądane jest skrócić okres 
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 



- na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca, 

 
- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są 
niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smołowych (także z powierzchniowym 
utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne 
zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie gwarancji 
nie powinno się udzielać, 

 
- w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należałoby skrócić do 
maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

 
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 m2  wykonania robót obejmuje: 

 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

 
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

 
- przedznakowanie, 

 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i „Instrukcją 
o znakach drogowych poziomych”, 

 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Normy 

 
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

 
2. PN-O-79252 Opakowania   transportowe   z   zawartością.   Znaki   i    znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 
1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 

 
. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 



D-07.02.01 

OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania 

pionowego w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem oznakowania 

pionowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji 
wsporczej. 

 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana 
z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub 
oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico 
znaku może być zatopione w tarczy znaku. 

 
1.4.4. Znak drogowy 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 - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

 
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 

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

 
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. Aprobata techniczna dla materiałów 

 
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną 
jednostkę. 



2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

 
- prefabrykaty betonowe, 

 
- z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 
- z betonu zbrojonego, 

 
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 
[1]. 

 

2.3.1. Cement 

 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B- 

19701 [4]. 

 
2.3.2. Kruszywo 

 
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się stosowanie kruszywa o 

marce nie niższej niż klasa betonu. 

 
2.3.3. Woda 

 
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6]. 

 
2.3.4. Domieszki chemiczne 

 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, ST lub wskazania 

Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5]. 

 
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki 

uplastyczniające lub upłynniające. 

 
2.3.5. Pręty zbrojenia 

 
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [2]. 

 
2.4. Tarcza znaku 

 
2.4.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, 

muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony 
przez wytwórcę lub dostawcę. 

 
2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz 

warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

 
a) instrukcję montażu znaku, 

 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

 
2.4.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 



- blacha stalowa, 

 
- blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 

 
- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 
technicznej. 

 
2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie 

cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków 
przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej 
dla danej technologii. 

 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. 

 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej 

niż przewidywany okres użytkowania znaku. 

 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

 
2.4.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

 
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 

Wymagane grubości: 

- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej 1,5 mm, 

 
- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 

 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy zastosowaniu farby 

ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 

 
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 

 
- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa, 

 
- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

 
2.4.6. Warunki wykonania tarczy znaku 

 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych 

wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej 
niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 

 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub 

innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą 
być usunięte. 

 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub 

odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw 
syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między 
sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 

 
2.5. Znaki odblaskowe 

 
2.5.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 

 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. 

 
2.5.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 



Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres 
wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach 
tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 

 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz 

stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 

 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w zależności od 

rodzaju materiału. 

 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. 

Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby 

na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

 
- 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż: 

 
- 2 mm dla znaków małych i średnich, 

 
- 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej 

niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek 

jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości 
nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 
rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają 
treści znaku. 

 
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 

każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 

każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki 
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

 
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi 

być bezzwłocznie wymieniony. 

 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni 

tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej dwóch 

lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów 
znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja 
tarczy znaku nie może występować. 

 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu 

łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej 

(szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach 
drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium 

lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 
niezabezpieczone farbą ochronną. 



2.6. Znaki nieodblaskowe 

 
2.7.1. Wymagania dotyczące powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego 

 
Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykłe) mogą być wykonane jako malowane lub oklejane folią, z materiałów 

nie wykazujących odbicia powrotnego (współdrożnego). Nie dopuszcza się używania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykłe) 
materiałów fluorescencyjnych. 

 
2.6.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych 

 
Folie i farby użyte do wykonania znaku muszą wykazywać pełne związanie z podłożem (powierzchnią tarczy znaku) 

przez cały czas wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są w szczególności lokalne niedoklejenia, odklejenia, pęcherze, 
złuszczenia lub odstawanie farby lub folii na krawędziach lica znaku oraz na jego powierzchni. 

 
2.6.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych 

 
Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi być jednolita - bez lokalnych szczelin lub pęknięć. Niedopuszczalne są 

lokalne nierówności farby oraz cząstki mechaniczne zatopione w warstwie farby. 

 
Grubość farby lica znaku nie może być mniejsza od 50 m. Grubość farby na tylnej stronie znaku nie może być mniejsza 

od 20 m. 

 
2.6.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych 

 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odklejenie od podłoża bez jej zniszczenia. 

 
Krawędzie folii na obrzeżach tarczy znaku, jak również krawędzie folii, symboli, napisów, obramowań itp. muszą być tak 

wykonane i zabezpieczone, by zapewniona była integralność znaku przez pełen okres jego trwałości. 

 
2.6.5. Wymagania jakościowe dla znaków malowanych 

 
Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi być równa i gładka; niedopuszczalne jest występowanie na nim 

jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farbą. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie może sprzyjać osadzaniu na niej 
zanieczyszczeń lub cząstek kurzu. 

 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej 

niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 mm i długości nie większej niż 8 mm. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych 
nierówności farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku 
lub na tylnej stronie tarczy znaku. 

 
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 

wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do trzech usterek o charakterze wskazanym wyżej oraz do jednej powierzchniowej usterki 
lokalnej (pęcherzyki itp.) o wymiarach nie większych od 2 mm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 8 
zarysowań szerokości nie większej niż 0,5 mm i długości nie przekraczającej 8 cm, jeżeli ich głębokość nie sięga do podłoża lub 
nie więcej niż 5 zarysowań o długości przekraczającej 10 mm, lecz nie większej od 10 cm, jeżeli ich głębokość sięga do podłoża 
oraz do pięciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 4 mm w każdym kierunku w znakach małych i średnich lub 6 mm 
w znakach dużych i wielkich - pod warunkiem, że te zarysowania lub ogniska korozji nie zniekształcają treści znaku. 

 
Wady w postaci nierówności konturów rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na lico znaku, nie 

mogą przekraczać 1 mm dla znaków małych i średnich oraz 2 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 
Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm w znakach małych i średnich oraz 3 

mm w znakach dużych i wielkich w każdym kierunku. 

 
2.6.6. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych 

 
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 

pofałdowania. 

 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej 

niż 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości nie większej niż 8 mm itp.) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys dłuższych od 8 
mm na powierzchni znaku. 

 
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 

wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych od 2 mm w każdym   kierunku. 



Na każdym z tych fragmentów dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie 
większej niż 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 zarysowań szerokości nie większej niż 0,8 mm 
i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 
W znakach użytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się również lokalne odklejenia folii o powierzchni 

nie przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni 
nie przekraczającej 10 mm2 każde w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego 
(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na całkowitej powierzchni znaku, jeżeli powierzchnia ta jest 
mniejsza od 1,44 m2. 

 
Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia 

znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań, sięgających przez warstwę folii do 

powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich 
otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych w dalszym ciągu. 

 
Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków malowanych (pkt 2.7.5). 

 
W znakach nowych folia nie może wykazywać żadnych znamion odklejeń, rozwarstwień, zanieczyszczeń itp. między 

poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno 
na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

 
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej gwarancji co najwyżej dwóch 

lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego fragmentu znaku 
o wymiarach  4 x 4 cm. 

 
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie może występować żadna 

korozja tarczy znaku. 

 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia 

do 15 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od innej 

folii, na której zostały naklejone. 

 
2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych 

 
Tylna strona tarczy znaków musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej 

neutralnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze 

stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 
niezabezpieczone farbą ochronną. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - 
krawędzie tarczy należy zabezpieczyć odpowiednią powłoką przeciwkorozyjną. 

 
2.8. Znaki emaliowane 

 
Znaki drogowe emaliowane mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej. Trwałość znaku 

emaliowanego, w tym również trwałość jego barwy nie może być mniejsza od 15 lat. 

 
2.9. Materiały do montażu znaków 

 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych 

znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych 
karbów. 

 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od   ich 

wielkości. 
 

2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany 

zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

 
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas. 



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 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 
- koparek kołowych, np. 0,15 m3  lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3

 

 
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

 
- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 
- środków transportowych do przewozu materiałów, 

 
- przewoźnych 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 do pionowego oznakowania dróg 

 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 
- lokalizację znaku 

 
- wysokość zamocowania znaku 

 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 

istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 

wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST. 

 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 



- odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie 
więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych 

pionowych [28]. 

 
5.4. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich 

narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów 

złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach 

kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie 
kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 

 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego 

przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

 
5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego 

 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim 

symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować 
zniekształcenia treści znaku. 

 
5.6. Tabliczka znamionowa znaku 

 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 

 
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 

 
b) datą produkcji, 

 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

 
d) datą ustawienia znaku. 

 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok wymaganego przeglądu 

technicznego. 

 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach 

przez cały okres użytkowania znaku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 
6.2. Badania 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 producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 

 
Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena
 wynik
ów badań 

1 Sprawdze
nie 
powierzc
hni 

od 5 do 10 
badań z 
wybranych 
losowo 
elementów 
 w 
każdej 
dostarczonej 
partii 
wyrobów
 liczą
cej 
do 
 
  
1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów 
z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
 
 

 
Wyniki
 bad
ań 
powinny
 b
yć 
zgodne
 
z 

wymagani
ami 
punktu 2 

 

 
2 

 

 
Sprawdze
nie 
wymiaró
w 

Przeprowadzić
 uniwersaln
ymi przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych 

wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania 
znaków), 

 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 
- poprawność ustawienia słupków , zgodnie z punktem 5.4. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 



8.2. Odbiór ostateczny 

 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 

jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 
- wykonanie fundamentów 

 
- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
28. 28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał.  

nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 



D  -  07.05.01 

BARIERY OCHRONNE STALOWE 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem barier ochronnych stalowych SP-06/4 w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr 
ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych. 
Zakresem robót jest objęte: 
- ustawienie bariery ochronnej stalowej U-11a typ lekki 

 
Zakres występowania barier ochronnych stalowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z profilowanej taśmy 
stalowej. 

 
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego, przeciwdziałająca 
niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

 
1.4.3. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem przekładek 
zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 180 mm. 

 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 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. 

 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST D.M.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

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

2.2. Materiały do wykonania barier 
 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane następujące bariery ochronne stalowe: 
- U-11a 

 
 

2.3. Ochrona antykorozyjna 
 

Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki 

antykorozyjnej      przez       okres       5       do       10       lat       w       warunkach       normalnych       lub       3            5       lat 

w warunkach środowiskowych o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki 

cynkowej powinna wynosić 60 m. 

2.4. Składowanie materiałów 
 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, 
przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe   i 
połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych 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 wykonywania barier 
 

Montaż barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
- wibratora do pogrążania słupków w grunt, 
- wiertnicy do wykonywania otworów pod słupki, 
- drobnych narzędzi do montażu, 
oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

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 barier 
 

Transport konstrukcji barier stalowych może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy konstrukcji barier nie powinny 
wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy śliskie (szczególnie pasy profilowane) przewozić należy w opakowaniach tj. na 
paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych 
producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Zakres wykonania robót 
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać następujące -roboty przygotowawcze: 
- wykonać szczegółowy projekt montażu barier (jeśli potrzebny), 
- wytyczyć trasę bariery, 
- ustalić lokalizację słupków, 
- określić wysokość prowadnicy bariery, 
- określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery. 

W razie kolizji słupków z innymi projektowanymi elementami drogi lub istniejącym zagospodarowaniem terenu, Wykonawca ustali 
lokalizację słupków, która nie będzie kolizyjna. 

 
5.2.2. Osadzanie słupków 

 
Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
Słupki mogą być: 
- wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami, 
- osadzane w fundamentach betonowych, 

- osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

- odchylenie od pionu  1%, 

- odchyłka w wysokości słupka  2 cm, 

- odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni  2 cm, 

- odchyłka w odległości między słupkami  11 mm. 

5.2.3. Montaż bariery 
 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do 
zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę cynkową poszczególnych 
elementów bariery. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
- atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inżyniera, 

- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, 
zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacją) producenta barier, 
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2., 
d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3., 

e) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej bariery ochronnej stalowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne wymagania 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: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 
z przyjętej technologii robót, 

- wykonanie projektu szczegółowego montażu barier, 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- osadzenie słupków bariery wraz z wypełnieniem dołów, 

- montaż    barier    (prowadnicy,    wysięgników,    przekładek,    obejm,    wsporników     i     innych     niezbędnych elementów   
do   prawidłowego   wykonania   montażu   bariery)   z   wykonaniem    niezbędnych    odcinków    początkowych     i     
końcowych,     odcinków     przejściowych     pomiędzy     różnymi     typami     barier,     przerw, przejść i przejazdów w 
barierze, itp., 

- regulacja wysokościowa bariery, 
- montaż elementów odblaskowych, 
- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce 
przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

- utrzymanie barier ochronnych stalowych przez czas trwania robót budowlanych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

1. PN-H-93461/15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Kształtownik na poręcz drogową, typ B. 

2. PN-H-93419 Dwuteowniki równoległościenne WE walcowane na gorąco. 
3. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

4. PN-H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte,  określonego przeznaczenia. Pas 
profilowy na drogowe bariery ochronne. 
5. PN-H-93460 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

6. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

8. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 



10.2. Inne dokumenty 
 

11. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994, 
12. L. Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne”, WKiŁ, 1983, 
13. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydanie I. Warszawa, grudzień 1995 r. (PROFIL). 

14. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki 
umieszczania ich na drogach”, Dz. Ustaw nr 220, poz. 2181z dnia 23.12.2003r. 

15. Katalog drogowych barier ochronnych. Kielce-Warszawa, styczeń 1993 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Transportowe w 
Kielcach. 



D - 08.01.01  

KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem krawężników betonowych w Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 
SIERADZ. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem ustawienia 
krawężników betonowych . W zakres robót wchodzi: 
 ustawienie (pionowo) krawężników prostokątnych, ściętych 15x30 cm  na ławie betonowej C12/15 z oporem, 

 ustawienie (pionowo) krawężników prostokątnych, 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 
Zakres robót i lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym 
samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 
b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 
c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar 
rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 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 specyfikacji  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z Dokumentacją Projektową 

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

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę, 
 cement do podsypki, 
 wodę, 

 materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

 krawężnik może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej powierzchni 
deklarowanej    przez     producenta     jako     powierzchnia     widoczna     powinna     mieć     minimalną     grubość  4 
mm), 

 skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez 
producenta, 

 krawężnik może mieć profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem 
wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
 płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie, 

 krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 



 rozróżnia się dwa typy krawężników: 
c) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 

d) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 
Spełnienie wymagań przez krawężniki betonowe określa się klasami stanowiącymi część oznakowania. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, oraz płyt (korytek) ściekowych ustalone w PN-EN 1340 do stosowania  
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

 

L
p
. 

Ce
cha 

Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1
.
1 

Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem 
promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 1
.
2 

Dopuszcz. odchyłki od płaskości 
i prostoliniowości, dla długości 
pomiarowej 

300 mm 
400 mm 

500 mm 
800 mm 

C  
 

 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2
.
1 

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem
 soli 
odladzających(wg klasy 3 
oznaczenia D normy) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

 

2
.
2 

Wytrzymałość na zginanie 
(wg klasy 2 oznaczenia T 
normy) 

F Kla
sa 
wy
trz
. 2 

Charakterystyczn
a wytrzymałość, 

MPa 
5
,
0 

Każdy 
pojedynczy 
wynik, MPa 

> 4,0 2
.
3 

Trwałość 
wytrzymał
ość 

z
e 

względ
u 

n
a 

F Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 2.

4 
Odporność na ścieranie 

(wg klasy 4 oznaczenia I 
normy) 

G i H  
Kla
sa 
od
por
- 
noś
ci 

Odporność przy pomiarze na tarczy 

szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhme
go, 

wg zał. H normy – 
badanie 
alternatywne 

4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2
 

2
.
5 

Odporność na 
poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i 
gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3
.
1 

Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3
.
2 

Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie 
są uważane za istotne 

3
.
3 

Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania 
betonu, nie są uważane za istotne 

2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 



Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę 

Na podsypkę cementowo-piaskową stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku - 1:4, z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 oraz cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 
i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

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

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław betonowych pod krawężnik należy stosować, beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach dylatacyjnych ławy betonowej i krawężników 

Asfaltowa masa zalewowa na gorąco, do wypełniania szczelin dylatacyjnych ław i krawężników należy wykonać co 50 m, 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-24005:1997 lub aprobaty technicznej IBD i M. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe powinny być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po upływie 5 dni po 
wyprodukowaniu 

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. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

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

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie ławy, 
 ustawienie krawężników, 
 roboty wykończeniowe. 

Na łukach należy wbudowywać krawężniki łukowe. Na małych łukach o promieniach mniejszych od 5 m należy stosować 
krawężniki dostosowane do parametrów łuków. 

Wysokość krawężnika od strony jezdni określona została w Dokumentacji Projektowej 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań Inżyniera: 



 ustalić lokalizację robót, 

 ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławę betonową o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową 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, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg pkt. 2.2.6. 

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,  a  
w  przypadku braku takich  ustaleń powinno wynosić  od  10  do 12  cm, a w przypadkach wyjątkowych  (np. ze  względu  na 
„wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Krawężniki 12x25cm powinny być ustawione w sposób zapewniający opór dla nawierzchni i być obniżone 1cm względem 
warstwy ścieralnej nawierzchni. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo – piaskowej. Grubość warstwy 
podsypki cementowo – piaskowej powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu z tolerancją podaną w pkt.6.3.2. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie. 

Po ustawieniu krawężników założyć szalunki z desek i wykonać opór. Wysokość oporu powinna odpowiadać wysokości podanej 
w dokumentacji projektowej. 

Na łukach należy wbudowywać krawężniki łukowe. Na małych łukach o promieniach mniejszych od 5 m należy stosować 
krawężniki dostosowane do parametrów łuków. 

Niwelacja podłużna krawężnika powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników przed zalaniem masą bitumiczną należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

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

zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w (tablicy 1), 
 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę   
uszkodzeń   występujących   na   powierzchniach   i   krawędziach   elementu   zgodnie   z   wymaganiami   tablicy   1   i 
ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 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. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 



6.3.2. Sprawdzenie 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 projektowaną niweletą. 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   10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 
łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) 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: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na  

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) 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, 

d) Spoiny zalane masą bitumiczną muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego krawężnika. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
 

Ustawienia krawężnika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 przygotowanie i zagęszczenie podłoża, 
 wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
 wykonanie podsypki, 
 ustawienie krawężników, 
 spoinowanie krawężników 15x30 cm, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN  197-1:2002 Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące   cementu 
powszechnego użytku 

2. PN-EN  206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-EN  1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

9. PN-EN   1008:2004 Woda do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
10. PN-EN  197-1:2002 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące     cementów 

powszechnego użytku. 
11. PNB/24005:1997 

12. PN-90/B-14501 
Asfaltowa masa zalewowa 
Zaprawy budowlane zwykle 

10.2. Inne dokumenty 

13. Katalog  szczegółów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich,  Centrum  Techniki  Budownictwa  Komunalnego, 
Warszawa 1987 
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CHODNIKI  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ciągach pieszych o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-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. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 

 
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 chodnika z kostki brukowej 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się 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. 



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 betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 
betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Koryto pod chodnik 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 

5.3. Podsypka 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w ST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 

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 5.5 niniejszej ST: 

 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 nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300  m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie  
powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać  3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą  0,3%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

 
Wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta, 
 ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement.   Cement   powszechnego   użytku.   Skład,   wymagania i  ocena 
zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

Nie występują. 



D-08.02.01 

 

NAWIERZCHNIA 

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na parkingach, placów, drogach dojazdowych o gr. 8cm na podsypce  cementowo 
piaskowej 1:4 gr. 4cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 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” [5] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kształt – cegiełka o wymiarach 100x200 mm o kolorze szarym dopuszcza się odstępstwa od koloru po uzgodnieniu 
z Inżynierem. 

 

2.2.3. 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. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej 
wymaganiom  PN-EN 1008:2004 [4], 



 
 

 
a) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
     piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 

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

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

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, 
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach 
magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie 
o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka  sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać  również 
dźwigi samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), 
tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw 
worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 
10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i 
pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np.  wagonach,  
samochodach),  czystych  i  wolnych  od  pozostałości  z  poprzednich  dostaw,  oraz  nie  powinien      ulegać 



zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania 
cementu. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu 
w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej ST. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6]. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na  podsypce 

piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
 

5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
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. 

 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 

5.7.1. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 

5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek 

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 ułożenia 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 połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 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 ściekowych 
(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. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 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 nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania 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. 
 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. 

 

 
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” [5] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 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 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2 
 
 

 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

L
p
. 

Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczal
ne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [6] 

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm,
 wytycznych, wymienionych 
w pkcie 5.4 3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a
 [13]; D-08.01.02  [14];  D-
08.03.01  [15]; 
D-08.05.00 [16] 4 Sprawdzenie podsypki

 (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
dokumentacją pro- jektową i 
specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowan
ej grubości 
1 cm 



5 Badania  wykonywania  nawierzchni 
z 

kostki    

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie 
na roboczej 

każd
ej 

dział
ce 

- 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie 
od osi 
projektowa- 
nej do 2 cm c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha- 
rakterystycznych 

Odchyleni
a: 
+1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym 
łatą czterometrową) 

Jw. Nierówności 
do 8 mm 

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z po- ziomnicą i 
pomiarze prześwitu kli- nem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwela- cji) 

Jw. Prześwity mię-
dzy łatą a po- 
wierzchnią do 
8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
me- todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
do- kumentacji 
pro- jektowej 
do 0,3% g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
sze- rokości 
projekto- 
wanej do  5 
cm 

h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykrusze- niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg 
dokumenta- 
cji 
projektowej 
lub decyzji 
Inży- niera 6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 

L
p
. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wy-
kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b) 3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 
Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i do- 
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, 
lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 



 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
 

Wykonanie 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podsypki, 
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
 ułożenie i ubicie kostek, 
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 

1. PN-EN   197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2. PN-EN   1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN   13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym 
można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN   1008:2004 Woda zarobowa  do betonu. Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie  i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 



D - 08.03.01 
 

BETONOWE  OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego oraz palisady w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w 
Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 SIERADZ. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego  obrzeża 
chodnikowego zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej przy chodnikach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w  Specyfikacji  D-M-00.00.00 
– „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar obrzeża określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar 

rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 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 Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Betonowe obrzeża chodnikowe, 
 Palisada betonowa 12x18cm 
 piasek na podsypkę, 
 cement do podsypki, 
 wodę, 
 materiały do wykonania ławy. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

Obrzeża betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
 obrzeże może być produkowane: 

a) z jednego rodzaju betonu, 

b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej powierzchni 
deklarowanej    przez     producenta     jako     powierzchnia     widoczna     powinna     mieć     minimalną     grubość  4 
mm), 

 skośne krawędzie obrzeża powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez 
producenta, 

 obrzeże może mieć profile funkcjonalne lub dekoracyjne. Zalecana długość prostego odcinka obrzeża wraz ze złączem 
wynosi 1000 mm, 

 powierzchnia obrzeża może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 

 płaszczyzny czołowe obrzeży mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie, 
Spełnienie wymagań przez obrzeża betonowe określa się klasami stanowiącymi część oznakowania. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton o wytrzymałości na ściskanie C25/30 według PN-EN 206-1:2003. 
Wymagania techniczne stawiane dla obrzeży betonowych określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeży betonowych, ustalone w PN-EN 1340 [2] do stosowania w warunkach kontaktu z solą 
odladzającą w warunkach mrozu 



L
p
. 

Ce
cha 

Załącznik Wymaga
nia 

1 Kształt i wymiary 
1
.
1 

Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem 
promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 1

.
2 

Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i 
prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
 

± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2
.
1 

Odporność na 
zamrażanie/ rozmrażanie 
z udziałem soli 
odladzających(wg klasy 3 
oznaczenia D normy) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

 

2
.
2 

Wytrzymałość na 
zginanie (wg klasy 2 
oznaczenia T normy) 

F Klasa Charakterystyczna  Każdy 
pojedynczy wytrz. wytrzymałość,  
MPa wynik, MPa 

2 5,0 > 4,0 2
.
3 

Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F Obrzeża  mają  zadawalającą trwałość  (wytrzymałość)  jeśli  spełnione  

są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 
2.
4 

Odporność na ścieranie 

(wg klasy 4 oznaczenia I 
normy) 

G 
i 
H 

 
Kla
sa 
od
por
- 
noś
ci 

Odporność przy pomiarze na tarczy 

szerokiej 

ściernej, wg 
zał. 

G normy 
– 

badanie 
podstawo

we 

Böhme
go, 

wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2
 

2
.
5 

Odporność na 
poślizg/ 

poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia obrzeża nie była szlifowana i/lub polerowana – 
zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach 
użytkowania obrzeża jest zada-walająca przez cały okres użytkowania,  
pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu. 3 Aspekty wizualne 

3
.
1 

Wygląd J a) powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3
.
2 

Tekstura J a) obrzeza z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien 
określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami  
we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za 
istotne 

3
.
3 

Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi  
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie  
są uważane za istotne 

 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabeli 2. 

 



Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
 

Tabela 2.  Wymiary obrzeży 

Wymiary obrzeży, 
cm 

l b h r 

7
5 
1
0
0 

6 
6 

2
0 
2
0 

3 
3 

 

2.5. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów 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. 

2.6. Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B 11113. Woda 
stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 oraz można stosować wodę pitną 
bez ograniczeń. 

Materiały   do   wypełnienia   spoin   pomiędzy   ściankami   bocznymi   powinny   odpowiadać   wymaganiom   podanym    
w Specyfikacji D-08.01.01 pkt 5.5.4. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe powinny być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po upływie 5 
dni po wyprodukowaniu. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport  pozostałych  materiałów  podano  w  Specyfikacji D-08.01.01. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu. 

5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 



 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone (tablicy 1), 
 sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę 
uszkodzeń    występujących    na    powierzchniach    i    krawędziach    elementu    zgodnie    z    wymaganiami    tablicy    1   i 
ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt 6. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

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

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 
 

Wykonanie betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie i zagęszczenie koryta, 
 rozścielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 utrzymanie i ochrona obrzeży w czasie robót, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2. PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i piasek. 

4. PN-EN 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
5. PN-EN 1008 Woda   zarobowa   do   betonu.   Specyfikacja   pobierania   próbek,   badania   i 

ocena   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
produkcji   betonu 

. 
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ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
wykonaniem ścieków z 3 rzędów kostki brukowej w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr 
ew.5272/2 obr.15 SIERADZ. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieków 
ulicznych przykrawężnikowych z 3  rzędów kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 
– „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni 
i chodników do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 1 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Krawężniki 

Do wykonania ścieku należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340 [10]. 

2.3. Beton na ławę 

Do wykonania ław betonowych pod krawężnik należy stosować, beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 

2.8. Kostka brukowa betonowa 

Kostka brukowa powinna odpowiadać wymogom jak w SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej”. 

2.9. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [11] 
lub aprobacie technicznej. 

 
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 ścieku 

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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport kostki powinien odbywać się wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport 
krawężników i kruszyw wg SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.4. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławę betonową o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową 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, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg pkt. 2.2.6. 

 

5.5. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników na ławach betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz z 
postanowieniami SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.6. Wykonanie ścieku z brukowej kostki betonowej 

Ogólne wymagania dotyczące układania  podano w SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonoej”. 
Rodzaj i wymiary ścieku z kostki powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Do wykonania ścieku należy stosować kostkę, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejszej SST. 

Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę betonowa w ilości rzędów zgodnej z 
dokumentacją projektową, zachowując projektowaną niweletę ścieku. 

Spoiny o szerokości 5 mm należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 25 MPa. Przed 
wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia 
spoin nie powinna być mniejsza niż 4 cm. 

Wykonany ściek z kostki w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i zwilżanie wodą. Po zakończeniu 
pielęgnacji piasek należy usunąć. 

 
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. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku 
klinkierowego i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania kostki powinny być wykonywane w zakresie i z częstotliwością wg SST D-05.03.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej” pkt 6. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku klinkierowego należy sprawdzać: 
 wykop pod ławę, 
 gotową ławę, 
 ustawienie krawężnika, 
 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 pkt 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 czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 

Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o  1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która 

może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną czterometrową 
łatą, 

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest całkowite 
wypełnienie badanej spoiny, 

e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1 cm. 

6.3.5. 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 koryto pod ławę, 
 wykonana ława, 

 wykonana podsypka. 

 
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 ścieku z kostki betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie ławy, 
 pielęgnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku, 
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ustawienie krawężników, 
 wypełnienie spoin, 
 ułożenie ścieku z kostki betonowej wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężników gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
. 

2 PN-EN  206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
. 

3 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
. 

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
. 

5 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
. 

6 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
. 

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
. 

8 BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
. 

9 BN-80/6775- 
. 03/01 

1 BN-80/6775- 
0. 03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

1 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
1. 

1    PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
2. 

10.2. Inne dokumenty 

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 



D - 12.00.00 
NAWIERZCHNIA POŚLIZGOWA 

 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni poślizgowej w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dz.nr ew.5272/2 obr.15 

SIERADZ. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu elementów realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych podłoża i wykonania izolacjo- 

nawierzchni  o grubości w stanie suchym uzależnionej od zaleceń producenta. 

 
1.4.Określenia podstawowe. 

 

Określenia zastosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi       w ST D-M.- 

00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 1.4. 
 

1.4.1. nawierzchnia poślizgowa –konstrukcja materiałowa, tworząca powłokę na podłożu asfaltobetonowym tworzącą warstwę 

poślizgową. Charakteryzuje się : wodoszczelnością, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na wpływy atmosferyczne i 

środki odladzające, odpornością na koleinowanie , trwałością i odpornością na promieniowanie UV. 

 
1.4.2. Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego(spełniającego wymagania 

podstawowe zawarte w art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane), do zamierzonego stosowania. Aprobaty 

Techniczne udzielane są dla wyrobów budowlanych dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu lub wyrobu budowlanego, 

którego właściwości użytkowe , odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej 

Normie wyrobu. Wydawana jest wyłącznie przez jednostki upoważnione. 

 
1.4.3. Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 

budowlany jest zgodny z Polską Normą albo Aprobatą Techniczną. Dokument zawierający deklarację producenta o zgodności 

wyrobu z dokumentem odniesienia, tj. Polska Normą lub w przypadku jej braku właściwą Aprobatą Techniczną. 

 
1.4.4. Atest - wykaz parametrów technicznych materiału gwarantowanych przez producenta, zawiera on również wyniki badań 

materiału wykonane w ramach kontroli wewnętrznej producenta. 

 
 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót określono w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 

1.5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za właściwą jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera. 

 
2.Materiały. 

 

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

punkt 2. 
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Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Należy stosować materiały, które są 

oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności odpowiednio z: Polską Normą, Normą 

Zharmonizowaną , Aprobatą Techniczną lub europejską Aprobatą Techniczną. 

 
Zastosowanie materiałów przez Wykonawcę wymaga akceptacji Inżyniera Projektu. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
 

- Kolorystyka nawierzchni poślizgowej - kolor biały 
 

- zgodnie z zaleceniami producenta 

 
- nawierzchnia musi zapewniać uzyskanie zróżnicowanej szorstkości zgodnie z dokumentacją projektową np.: przy użyciu żywic 
cds Primer flex SF firmy POSSEHL Specialbau GmbH 

 
3.Sprzęt. 

 

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

3.1. Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

3.2. Urządzenia i narzędzia do wykonania nawierzchni poślizgowej ,powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej 

jakości robót. 

 
3.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią i Kartami 

Technicznymi materiałów 

 
4.Transport. 

 

4.1. Ogólne warunki transportu materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 

4.2. Materiały do wykonania izolacjo nawierzchni powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na każdym 

opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, oznaczenie, datę 

produkcji, masę netto, termin przydatności do użycia, znak CE lub B, nr PN lub Aprobaty Technicznej , sposób przechowywania i 

stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności BHP, p-poż i ochrony środowiska. 

 
4.3. Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed działaniem mrozu, w 

oryginalnych ,szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach zabezpieczających je przed wpływami atmosferycznymi  oraz 

intensywną ekspozycją światła słonecznego. 

 
4.4. Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

Ogólne zasady wykonywania robót zawiera ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 

5.2.1. Nawierzchnie poślizgowe - koniecznym jest aby roboty wykonywane były przez pracowników posiadających  jako minimum 

świadectwa ukończenia szkoleń u producenta materiałów na układanie określonej nawierzchni czy układanie danego materiału. 

 
5.2.2. Wykonawca jest obowiązany przygotować podłoża wykonane z asfaltobetonu usuwając wszelkie zanieczyszczenia, oleje 

itp.  mogące mieć wpływ na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem. 
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Metoda przygotowania powierzchni, jej oczyszczenie winno być dostosowane do przewidzianych przez producenta zaleceń, 

zgodnie z ich Kartami Technicznymi. 

 
5.2.3. Kryteria oceny jakości podłoża stalowego, na którym dopuszcza się układanie nawierzchni poślizgowej. 

Powierzchnia oczyszczona  z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych, soli i zatłuszczeń. 

 
5.2.4. Warunki aplikacji materiałów do wykonania nawierzchni 

 zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie technologii wykonania 
 
 

5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 
 

5.3.1. Prace z zastosowaniem materiałów na bazie żywic oraz rozpuszczalników ,powinny być prowadzone z zachowaniem 

przepisów i zasad dotyczących  materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

 
5.3.2. Wykonywanie nawierzchni nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie resztki materiałów pozostałych w 

opakowaniach oraz chemikalia po myciu narzędzi- wykonawca jest obowiązany poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z 19.02.2004 roku. 

 
5.4. Wymagana dokumentacja robót. 

 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych dotyczących min. technologii przygotowania 

powierzchni ,metody aplikacji itd. 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 

6.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do 

obrotu i stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ewentualne badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność z wymaganiami punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Kontrola materiałów. 
 

Za sprawdzenie przydatności materiałów i jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 
 

Inżynier ma obowiązek sprawdzić świadectwa zgodności, daty produkcji materiałów, daty ich przydatności do stosowania, stan 

opakowań i warunki składowania. 

 
6.4. Kontrola przygotowania podłoża. 

 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do oceny i akceptacji wyniki badań podłoża, które winny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w punkcie 5. 

 
6.5. Kontrola wykonanych robót. 

 

6.5.1. Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi następujące dokumenty: 
 

protokół wykonania prac z zastosowaniem zaakceptowanych materiałów, zawierający dane o warunkach w jakich 

przeprowadzono prace, parametrach technologicznych i ilości zastosowanych materiałów. 

 
7.3. Obmiar robót. 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

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

7.2. Jednostka obmiarowa. 
 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy wykonanej izolacjo nawierzchni. 
 
 
 

 
8. Odbiór robót. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

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

8.2. Podstawą odbioru o jest pisemne stwierdzenie Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót określonego rodzaju zgodnie 

z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji 

kolejnej fazy robót przewidzianej technologią. 

 
8.2.2.Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni poślizgowej i spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym, ST oraz innych 

warunków dotyczących tych robót określonych w umowie Zamawiającego z Wykonawcą. 

 
Odbiorów dokonuje się na podstawie wyników właściwych badań, pomiarów oraz ocen wizualnych. 

 

9. Podstawa płatności. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano wST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
 

- przygotowanie podłoża, 
 

- wykonanie nawierzchni , 
 

- kontrolę jakości materiałów i prac, 
 

- uporządkowanie terenu placu budowy, 
 

- utylizację odpadów. 
 

10. Przepisy związane. 

brak 

 
 

 
 

 
 

4 



 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-S1 

 
 

OŚRODKA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY 

Z BUDYNKIEM BIUROWO-SZKOLENIOWYM 

REALIZOWANYM NA DZ. NR EW. 5272/2 Z OBRĘBU 15, SIERADZ 
 
 

TOM II: 

OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY: 

BRANŻA SANITARNA 
 
 

INWESTOR: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 

W SIERADZU 

UL. 3 MAJA 7, 98-200 SIERADZ 

 

 
ADRES  INWESTYCJI: DZIAŁKA NR EW. 5272/2, OBRĘB 15, SIERADZ 

 

 
JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 

LIDER KONSORCJUM: DRIVING CENTERS SP. Z O.O. 

UL. BATOREGO 16, 02-591 WARSZAWA; 

PARTNER KONSORCJUM: PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ARCHICON MACIEJ MROCZYŃSKI 

UL. BATOREGO 16, 02-591 WARSZAWA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

EGZEMPLARZ: 
 

KONSORCJUM FIRM 
Lider Konsorcjum: Driving Centers Sp. z o.o., ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa 

Partner Konsorcjum: Pracownia Projektowa Archicon Maciej Mroczyński, ul. Batorego 16, 02-591 Warszawa 

maj 2016

1 2 3 4 5 



1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

instalacji sanitarnych w ramach Budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót branży sanitarnej związanych z: 

 budowa instalacji wodociągowej z rur PE obiegu zamkniętego –  502mb., 

 budowa instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC – 852mb., 

 budowa instalacji zraszania OZN – zraszacz HYDRA S – 4kpl., 

 budowa instalacji przeszkód wodnych – 10kpl., 

 budowa instalacji nawadniaczy liniowych – 3 kpl. po 5 szt. (łącznie 15szt.), 

 budowa instalacji zraszania modułu MT2 – dysza AD – 9kpl., 

 budowa zbiornika retencyjnego na wodę deszczową – V=300m3, 

 budowa zespołu urządzeń do oczyszczania wody powrotnej – osadnik wirowy 

z separatorem lamelowym i by-pass – 1 kpl., 

 budowa instalacji studni zaworowych do sterowania urządzeniami technologii – 5 kpl., 

 budowa instalacji wpustów ulicznych – 26kpl., 

 budowa instalacji odwodnień liniowych – 3 kpl. o długości łącznej 25,0mb., 

 budowa pompowni wód deszczowych – 6 kpl. zlokalizowane w 3 zespołach komór, 

 budowa pompowni ścieków deszczowych – 1 kpl. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 instalacja nawadniania urządzeń  - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do zasilania zraszaczy i przeszkód zasilanych 

wodą działający w cyklu zamkniętym 

z wykorzystaniem wody obiegowej, 

 przeszkoda wodna – urządzenie treningowe wg technologii ODTJ, 

 nawadniacz liniowy – urządzenie treningowe wg technologii ODTJ, 

 zraszacz – urządzenie nawilżające nawierzchnie treningowe wg technologii ODTJ, 

 instalacja wodociągowa zasilenia toalet w docelowym obiekcie zaplecza technicznego 

i dopustu do technologii ODTJ - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do zasilania w wodę planowanego obiektu oraz 

uzupełniania wodą świeżą ubytków lub okresowych niedoborów wody w układzie zamkniętym technologii ODTJ, 

 pompownia - pomieszczenie w którym znajduje się zespół urządzeń do podnoszenia ciśnienia i zasilania urządzeń technologii 

ODTJ, 

 instalacja odwadniająca  - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do odwadniania nawierzchni poszczególnych modułów 

treningowych ODTJ oraz zabudowanych na nich urządzeń technologicznych wody obiegowej oraz deszczowej, 

 instalacja odwadniająca - odwodnienie terenu WORD - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do odwadniania nawierzchni 

terenu WORD i drenowania muru oporowego, 

 instalacja kanalizacji sanitarnej – rurociągi wraz z urządzeniami przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowych z budynków 

docelowego obiektu zaplecza ODTJ, 

 odwodnienie – urządzenie odprowadzające wodę z nawierzchni wg technologii ODTJ, 

 wpust uliczny – urządzenie odprowadzające wodę z nawierzchni wg technologii ODTJ, 

 studnia kanalizacyjna – studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanałów, 

 studnia zaworowa – studzienka zlokalizowana na rurociągu nawadniania urządzeń technologicznych ODTJ  przeznaczona doza 

budowy zaworów pneumatycznych, 

 zbiornik retencyjny – urządzenie magazynujące zbieraną wodę z odwadniania terenu, umożliwiające jej swobodny napływ na 

komorę ssawną pompowni, 

 osadnik wirowy ze zintegrowanym separatorem lamelowym - urządzenie do oczyszczania wód odprowadzanych ze zlewni jaką 

jest teren ODTJ zagrożonych  skażeniem węglowodorami mineralnymi ze zintegrowanym urządzeniem do separacji ciężkich 

materii, 

 pompownia ścieków deszczowych – zespół urządzeń służących do transportu ciśnieniowego wód deszczowych, 

 pompownia wód deszczowych – zespół urządzeń służących do wytwarzania ciśnienia zasilania urządzeń technologii ODTJ w 

wodę obiegową, 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z określeniami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST odpowiedzialny 

jest Wykonawca robót. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu, przekaże dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią załączniki do umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Gdziekolwiek, w w/w dokumentach przywołane są konkretne normy, przepisy lub inne narzucone wymagania, które powinny spełnić 

materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm i przepisów. Stosowanie innych 

równoważnych norm jest możliwe jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzór Inwestorski. 

Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST oraz posiadać ważne atesty i 

certyfikaty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

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

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny 

być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ponadto materiały te muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny 

posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 

materiałów, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość 

stosowanych materiałów wraz z próbkami, ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta 

powinna być udzielona jeszcze  przed  dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 

Dane techniczne, określone w dokumentacji projektowej, ST oraz innych dodatkowych przekazanych Wykonawcy przez zamawiającego, 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszcza się odchylenia w górę (równoważne, o parametrach równych, nie gorsze niż) 

po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem 

i składowaniem materiałów na placu budowy. 

Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, 

mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład wg wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone  w  miejscu  wskazanym   

przez  Nadzór   Inwestorski.   Jeżeli   Nadzór  Inwestorski   zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestorski. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc 

się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w niniejszej specyfikacji, opisem zawartym w Projekcie Budowlanym w części opisowej 

i graficznej. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 

dostawy. 

Jeżeli Rysunki lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed 

użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego 

źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonana prace. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 



W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy 

przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inspektora Nadzoru. Zamiana materiału wymaga uzyskania 

zgody Inwestora przy pisemnej akceptacji Jednostki Projektowej. 

 

2.3. Szczegółowe wymagania dla materiałów 

 

2.3.1. Wymagania dla Rury PE z przeznaczeniem do wody pitnej 

Przyjęto technologie i materiały dopuszczone do prac związanych z zabudowa rurociągów, 

tj.: rury i kształtki w węzłach sieci z PE100 na ciśnienie 8bar i PEHD na ciśnienie 10bar. Instalacje wykonać z atestowanych rur z PE100 

i PEHD, zgrzewanych doczołowo 

lub elektrooporowo o wymiarach podanych w projekcie budowlanym, ułożonych ze spadkami 

w kierunku zbiornika pompowni w celu spuszczenia wody z instalacji. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i 

równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 

 

2.3.2.  Wymagania dla Rury PVC 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent musi posiadać certyfikat ISO 9001, ISO 14001. Rury 

klasy PN 8 (SDR 34 SN8) z wydłużonym kielichem typu ciężkiego wraz z uszczelkami gumowymi które dostarcza producent rur wg PN-

80/C-89205 i ISO 4435:1991. 

Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991 

Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek). 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac+40°C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim 

i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 

 

2.3.3. Wymagania dla Rury PE z przeznaczeniem do technologii  

Rury kanalizacyjne z przeznaczeniem do kanalizacji ciśnieniowej z PE100, – kanalizacja ciśnieniowa: PN-EN 13244, klasy PN 10 (SDR 17 

i 26)  

Kształtki do sieci kanalizacyjnej elektrooporowe oraz zgrzewane doczołowo 

Tuleje ochronne z uszczelką, (dla przejść szczelnych przez ścianki betonowe zbiorników, studni 

i komór) 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac+40°C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim 

i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m. 

 

2.3.4. Wymagania dla Urządzeń  

 

2.3.4.1. POMPOWNIE 

Kompletne pompownie, które jako całość (komplet) muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002 

oraz oznaczenia CE. Na życzenie Inwestora rezygnuje się z układu praca rezerwa – należy pozostawić projektowany układ bez zmian i 

nie wyposażać go w projektowane pompy rezerwowe zaślepiając nie wykorzystaną armaturę w celu umożliwienia do kompletowania 

układu przez Inwestora w przyszłości, w kolejnym etapie inwestycji. 

 

 

 

2.3.4.1.1. Pompownie wód deszczowych 

Pompownie wód deszczowych (ścieków oczyszczonych) to zespół urządzeń wyposażonych 

w wysokowydajne pompy głębinowe w pionowych płaszczach ciśnieniowych wielostopniowe 

z falownikami i zbiornikami ciśnieniowymi pogrupowanych w trzech dwukomorowych zespołach pompowni w celu zapewnienia 

odpowiedniego ciśnienia w odpowiednio krótkim czasie reakcji na wypływie z urządzeń technologii ODTJ.  

Podział pompowni z uwagi na obsługiwane urządzenia technologii: 

 Pompownia nr 1 – przeszkody wodne sekcji I i II modułu MT1, 

 Pompownia nr 2 – nawadniacze liniowe modułu MT1 oraz zraszanie OZN, 

 Pompownia nr 3 – przeszkody wodne modułu MT2 oraz zraszanie łuku modułu MT2. 

Pompownie obsługujące projektowaną instalację wodociągową obiegu zamkniętego grupuje się w trzy podziemne zespoły dwukomorowe, 

z których każdy składa się z komory „mokrej” ssawnej oraz komory „suchej” mieszącej technologię dwóch pompowni każda: 

 KS1 i KP1 – obsługują pompownię nr P3 i P4 

 KS2 i KP2 – obsługują pompownię nr P2 i P5 

 KS3 i KP3 – obsługują pompownię nr P1 i P6 

Komora ssawna - „mokra” pompowni nr od P1 do P6 to trzy komory ssawne oznaczone (KS1, KS2 i KS3) na rysunkach stanowiące komory 

napływowe dla pomp głębinowych w płaszczach ciśnieniowych. Wszystkie komory ssawne wykonać w postaci zbiornika 

prefabrykowanego betonowego wykonany z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150 dostarczany na budowę 



w modułach i łączony na budowie w sposób szczelny. Połączenia pionowe elementów projektuje się pionowo za pomocą uszczelek 

gumowych skręcanych 

z użyciem elementów i śrub w wykonaniu bezwzględnie ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Zbiornik ssawny pompowni zabezpieczyć 

powłoką zabezpieczającą dla środowiska  agresywnego. Zbiornik komory ssawnej należy dostarczyć kompletny wyposażony w niezbędny 

osprzęt i armaturę. 

Komora układu pomp - „sucha” pompowni nr od P1 do P6 to trzy komory układu pomp oznaczone (KP1, KP2 i KP3) na rysunkach 

stanowiące komory właściwe dla pomp głębinowych w płaszczach ciśnieniowych. Wszystkie komory układu pomp wykonać w postaci 

zbiornika prefabrykowanego betonowego wykonany z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8 

i mrozoodporności F150 dostarczany na budowę w modułach i łączony na budowie w sposób szczelny. Połączenia pionowe elementów 

projektuje się pionowo za pomocą uszczelek gumowych skręcanych z użyciem elementów i śrub w wykonaniu bezwzględnie ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjnie. Zbiornik komory układu pomp dla poszczególnych pompowni zabezpieczyć powłoką zabezpieczającą dla 

środowiska  agresywnego. Zbiornik komory układu pomp należy dostarczyć kompletny wyposażony w niezbędny osprzęt i armaturę. 

W każdym zespole pompowni składającym się z komosy ssawnej i komory układu pomp przewidzieć ponadto: 

 otwory technologiczne z przejściami szczelnymi 

 kompletną armaturę  

 elementy serwisowe – pomosty, złazy, włazy zewnętrzne dla pomp i dla     serwisu, 

prowadnice pomp, łańcuchy pomp oraz pływaków, bloczek, niezależne    zejście na poziom dna oraz poziom armatury 

odcinającej 

 orurowanie, złącza śrubowe i kołnierzowe wszystko w wykonaniu ze stali    kwasoodpornej 

 deflektor tłumiący napływ  

 kompletny układ sterowania wraz z instalacją elektryczną i automatyki 

 wentylację wywiewną 

 oświetlenie serwisowe 

UWAGA: Dopuszcza się inne rozwiązania spełniające wymagania podstawowe zasilenia urządzeń wodnych.  

 

2.3.4.1.2. Pompownia ścieków deszczowych 

Pompownia ścieków deszczowych (oczyszczonych) wyposażyć w pompy zatapialne w celu transportu ścieków deszczowych pozyskanych 

z toru po oczyszczeniu w osadniku wirowym i separatorze lamelowym do zbiornika retencyjnego. Pompownię wykonać jako kompletny 

prefabrykowany zbiornik betonowy z pompami produkcji WILO lub równoważne pracujące w układzie praca – rezerwa. 

Komora pompowni ścieków deszczowych nr PD to zbiornik wykonany z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności 

F150 dostarczany na budowę w modułach i łączony na budowie w sposób szczelny. Połączenia pionowe elementów projektuje się pionowo 

za pomocą uszczelek gumowych skręcanych z użyciem elementów i śrub w wykonaniu bezwzględnie ze stali zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Zbiornik pompowni projektuje się zabezpieczony powłoką zabezpieczającą dla środowiska  agresywnego. Zbiornik należy 

wyposażyć w stopnie (drabinki) złazowe oraz pomosty robocze dla celów serwisowych oraz prowadnice z łańcuchami umożliwiające 

demontaż serwisowy pomp. Osprzęt serwisowy pompowni w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 

W komorze pompowni PD przewidzieć ponadto: 

 otwory technologiczne z przejściami szczelnymi, 

 deflektory na każdym wlocie ścieków deszczowych tłumiące napływ, 

 zawór napowietrzająco – odpowietrzający gwarantujący poprawne działanie układu  kanalizacji ciśnieniowej poprzez 

usunięcie korków powietrznych i zapobieganie  powstawaniu próżni, 

 fundamenty pod pompy, 

 elementy łączące pompy i armaturę, 

 armaturę zwrotną i odcinającą, 

 elementy serwisowe – pomosty, podesty, złazy, włazy zewnętrzne dla pomp i dla  serwisu, prowadnice pomp, 

łańcuchy pomp oraz pływaków, bloczek, niezależne  zejście  na poziom dna oraz poziom armatury odcinającej, 

 orurowanie, złącza śrubowe i kołnierzowe wszystko w wykonaniu ze stali  kwasoodpornej, 

 kompletny układ sterowania wraz z instalacją elektryczną i automatyki, 

 wentylację wywiewną, 

 oświetlenie serwisowe.  

 UWAGA: Dopuszcza się inne rozwiązania spełniające wymagania podstawowe zasilenia urządzeń wodnych.  

 

2.3.4.2.  ZBIORNIK RETENCYJNY 

Projektuje się zbiornik retencyjny jedno-komorowy wykonany z żelbetu (wg normy 

PN-EN 206-1) o pojemności retencji min. 300 m3. Projektuje się zbiornik w wersji prefabrykowanej (nie dopuszcza się wylewania 

elementów zbiornika systemem gospodarczym na budowie), o budowie modułowej z uwagi na trudne warunki gruntowe (grunty 

wysadzinowe). Zbiornik retencyjny projektuje się wyposażony w komplet przejść szczelnych dla podłączanych rurociągów dochodzących 

kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i dopustu oraz przelewu – BY-PASS, a także dla rurociągów odchodzących – kolektory napływowe 

dla komór ssawnych poszczególnych pompowni. Projektuje się kompletny zbiornik retencyjny 

z wyposażeniem dodatkowym: kominki wentylacyjne, pomosty techniczne, stopnie złazowe, właz, deflektory itp. Projektuje się zbiornik 

retencyjny szczelny (łączenie pionowych elementów – modułów zbiornika przez uszczelki oraz sprzęgi stalowe, łączenie poziomych 

elementów – modułów zbiornika za pomocą uszczelek). Dennica komory zbiornika retencyjnego zaopatrzona w monolityczny skos w 

miejscu połączenia ścianki bocznej z dnem w celu eliminacji występowania skamieliny osadowej. Komorę zbiornika retencyjnego 

projektuje się jako wykonane z betonu klasy C35/45 o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150. Wszystkie połączenia śrubowe w 



wykonaniu bezwzględnie ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Komorę zbiornika retencyjnego zabezpieczyć powłoką zabezpieczającą 

dla środowiska  agresywnego.  

UWAGA: Dopuszcza się inne rozwiązania spełniające wymagania podstawowe retencji wody deszczowej, np. zbiorniki pod każdy moduł 

treningowy niezależnie, zbiorniki wykonane z materiałów odpornych na korozje np. PEHD lub stali szlachetnej.  

 

 

2.3.4.3. UKŁAD OCZYSZCZANIA WODY DESZCZOWEJ 

Osadnik wirowy EOW-2L ze zintegrowanym separatorem lamelowym substancji ropopochodnych zbudowany z prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, 

mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu posiadają - w zależności 

od średnicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz deklarację właściwości użytkowych CE na zgodność z Normą PN-EN 1917:2004. 

Zaprojektowane urządzenia w układzie podczyszczającym nie posiadają wewnętrznego kanału odciążającego (by-passu); oznacza to, że 

wszystkie ścieki wpływające do urządzenia ulegają podczyszczaniu w układzie separacji. Jednocześnie zaprojektowane rozwiązanie 

zapewnia bezpieczeństwo dla zdeponowanych wcześniej zanieczyszczeń do swojej maksymalnej przepustowości hydraulicznej 

wynoszącej 200 dm3/s bez ryzyka wypłukania depozytów. Przepływ powyżej 200 dm3/s zostanie skierowany na projektowany zewnętrzny 

rurociąg nadmiarowy BY-PASS. Układ oczyszczania zawiesin musi spełniać wymogi zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984). 

Osadnik do podczyszczania wód deszczowych EOW-2L jest urządzeniem służącym do wydzielania zawiesiny łatwo opadającej o gęstości 

większej od 1kg/dm3 ze ścieków deszczowych płynących kanalizacją rozdzielczą. Pierwszy zbiornik OW przeznaczony jest do wydzielenia 

z wód deszczowych zanieczyszczeń opadających (zawiesiny). Drugi zbiornik SL stanowi część separatorową. Umieszczony na wlocie 

deflektor kierunkowy umożliwia wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z 

pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje się w centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany 

jest przy wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką sprawność separacji zawiesiny przy 

wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. W miarę 

zwiększania napływu, ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz intensywniej. Zwierciadło ścieków podnosi się. Zanieczyszczenia 

pływające, które nie zostały wypłukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz 

ze zwierciadłem ścieków aż do przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej zwanej "czerpnią Coriolisa". Z chwilą przekroczenia 

poziomu krawędzi – części pływające zostają wciągnięte do środka rury centralnej i przepływają wraz ze strumieniem ścieków zatopionym 

przewodem wlotowym do komory separacji w zbiorniku drugim. Ścieki przepływają do komory wylotowej poprzez otwór znajdującej się 

w dolnej części komory. Druga komora urządzenia, wyposażona w pakiety lamelowe,  przeznaczona jest do usuwania z wód deszczowych 

i roztopowych związków ropopochodnych oraz końcowego doczyszczania z zawiesiny. Separację uzyskuje się podczas poziomego 

przepływu zanieczyszczonych wód przez sekcje żaluzjowe, będące wewnątrz, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. W procesie 

flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie PN-EN 858. W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o 

gęstości mniejszej niż woda, naturalnie w niej nie występujące 

lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. 

Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Konstrukcja zbiornika 

zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w określonej ilości magazynowania przed wypłukaniem w całym zakresie 

przepustowości hydraulicznej urządzenia. Wewnątrz betonowego korpusu umieszczone są na wspornikach sekcje żaluzjowe, na których 

zachodzi oddzielanie zanieczyszczeń. Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne przystosowane są do pracy 

w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamknięcie stanowi pokrywa betonowa z 

włazem/włazami. Sekcje lamelowe są elementem nie połączonym na stałe z pozostałymi elementami wyposażenia wewnętrznego 

separatora – są elementem demontowalnym wyposażonym w linki umożliwiające ich wyciąganie na zewnątrz separatora 

w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwór włazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu 

z odseparowanych zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora mogą być używane wielokrotnie. Nie ma konieczności kontaktu ekipy 

eksploatacyjnej z wnętrzem separatora.  

UWAGA: Dopuszcza się inne rozwiązania spełniające wymagania podstawowe oczyszczenia wody deszczowej.  

 

 

2.3.4.4. STUDNIE 

 

2.3.4.4.1. Studnie odwadniające i kanalizacyjne prefabrykowane z betonu 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z chudego betonu o grubości 10-15cm 

(wg dokumentacji projektowej) , a w gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. Grubość wymaganej 

warstwy stabilizacyjnej sprawdzać każdorazowo 

na budowie i dokonywać stosownej korekty warunków posadowienia. 

Połączenie rur ze studnią wykonać jako szczelne systemowe dedykowane dla danego producenta technologii studni betonowych.  

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone 

w PN-B/10729:1999. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 



 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym 

fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-

kaskadowe, 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 

symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto 

w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. 

 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni włazowych. 

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej 

połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 

z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 

trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna 

ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mieć spadek 

co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w ciągach komunikacyjnych 

(lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 

i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8cm ponad poziomem terenu. 

W studniach należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej 

osi stopni 0,30 m. 

Zasypać ręcznie wykop aż do wysokości 20-25 cm ponad poziom pokrywy. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie 

wokół studzienki było równomiernie rozłożone 

i dobrze zagęszczone. Pozostały zasyp wykopu należy wykonać łącznie z zasypywaniem rowków drenarskich. Niezależnie od typu 

instalowanej studzienki należy zwracać uwagę, aby grunt zasypu nie zawierał zmrożonych brył, kamieni ani gruzu o ostrych krawędziach. 

Po ustawieniu studni i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać warstwami grubości 20 cm piaskiem z 

zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studni było równomierne. Materiał 

wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 

 

2.3.4.4.2. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN315 i DN425 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone 

w PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

Studzienki niewłazowe Ø425mm są zgodne z normami PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

Oznaczenie Ø425mm odnosi się do zewnętrznych średnic karbowanych rur trzonowych. Studzienki te przeznaczone są do budowy na 

sieciach kanalizacji deszczowej, sanitarnej 

i ogólnospławnej. Kielichy połączeniowe dostosowane są wymiarowo, w zasadzie, do rur kanalizacyjnych z PVC-U, ale użycie 

produkowanych adapterów do rur strukturalnych i złączek dla przejść PVC - beton/kamionka/żeliwo pozwala na budowę tych studzienek 

na każdej sieci, bez względu na rodzaj rur. 

Wewnętrzna średnica studzienek umożliwia wprowadzenie do ich wnętrza jedynie sprzętu czyszczącego, kontrolnego lub badawczego. 

Prefabrykowane elementy składowe studzienki wykonane są z tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku 

winylu (PVC-U): 

 podstawa studzienek - z kinetą (PE lub PP), 

 rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U), 

 rura teleskopowa pod zwieńczenie (PVC-U) 

 betonowe lub żeliwne zwieńczenia zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000. 

Uzupełnienie stanowią uszczelki elastomerowe do połączeń kielichowych, dwuzłączka do rur karbowanych, redukcja Ø 425 oraz wkładki 

do połączeń „in situ”. Dolną część studzienki może stanowić prefabrykowana podstawa z kinetą, lub może być to rura karbowana, 

stanowiąca osadnik, zamknięta dennicą. Prefabrykowana podstawa pozwala na kielichowe dołączenie przewodów z rur kanalizacyjnych 

z PVC-U o średnicach DN/OD od 110 ÷ 400mm. 

Kinety umożliwiają też dołączenie pod kątem 45° dopływu z prawej i/lub z lewej strony. Zamiast kinety może być montowana studzienka 

osadnikowa z odpływem DN/OD 160mm z syfonem 

lub bez. Rura trzonowa (komin) pozwala na łatwe wznoszenie studzienek do żądanej wysokości. Łatwość ta wynika z małej masy 



elementów, prostych połączeń (kielichy z uszczelką) oraz możliwości regulacji wysokości przez docięcie rury co 8cm (rury Ø 425). W 

ścianie komina dopuszczalne jest wykonanie bezpośrednio na budowie, „in situ”, dodatkowych wlotów 

o średnicach DN/OD 110 lub 160mm. Zwieńczenia żeliwne wymagają stosowania rury teleskopowej do połączenia ze studzienką. Długość 

rury teleskopowej należy dobrać tak, aby była ona dłuższa od łącznej grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni.  

 

2.3.4.4.3. Studnia zaworowa 

Studnia zaworowa betonowa kompletna prefabrykowana o przekroju kołowym i średnicy DN 1500. Elementy betonowe i żelbetowe studni 

wykonać z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego 

F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN1917. Łączenie prefabrykatów wykonać na budowie się za pomocą uszczelek gumowych, 

zaprawy wodoszczelnej lub żywicy epoksydowej. Występują dwa rodzaje studni: 1. Całkowicie przykryte (naziom min 20 cm gruntu 

rodzimego nad włazem typ D400) zlokalizowane w pasie wolnym od przeszkód na terenie modułu treningowego MT1 oraz 2. Z dostępem 

z poziomu terenu z włazem D400 zamykanym. Do podłączenia rurociągów wlot-wylot stosować przejścia szczelne. Do komory zaworowej 

wchodzą rurociągi instalacji wodociągowej nawadniania urządzeń technologii  ODTJ.  Wewnątrz komory rurociągi połączone są 

rurociągami stalowymi kwasoodpornymi o połączeniach kołnierzowych. Wewnątrz każdej 

z komór zaworowych znajdują się zawory klapowe motylkowe szybkozamykające normalnie zamknięte z siłownikiem sterowanym 

pneumatycznie (z kompresora projektowanego 

w odrębnym opracowaniu) o  czasie reakcji poniżej 2s i niskich oporach przepływu firmy 

np. BURKERT typ 2672 i 2675 lub Danfoss Seri AV lub równoważne. Zawory zbudowane są 

z pneumatycznego napędu obrotowego, korpus wykonany z żeliwa szarego – montaż międzykołnierzowy, klapy wykonane ze stali 

szlachetnej. Siłownik dwustronnego działania. 

 

2.3.4.4.4. Studnia rozprężna 

Studnia rozprężna dla  strugi ścieków deszczowych tłoczonych z pompowni wód deszczowych PD z modułu MT1 do trzykomorowego 

zbiornika retencyjnego na module MT2, jest to komora 

w postaci zbiornika prefabrykowanego szczelnego betonowego. Zbiornik studni rozprężnej projektuje się jako wykonany z betonu 

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, 

o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150 o określonej retencji. Studnia rozprężna służy do wyhamowania tłoczonej z pompowni 

PD strugi wód deszczowych w celu równego obciążenia ciągu urządzeń podczyszczających przed trafieniem do zbiornika retencyjnego. 

 

2.3.4.4.5. Studnia nadmiarowa 

Studnia nadmiarowa dla ścieków deszczowych jest to zbiornik bezpośrednio poprzedzający układ urządzeń podczyszczających w postaci 

zbiornika prefabrykowanego szczelnego betonowego. Zbiornik studni nadmiarowej ma być wykonany z betonu wibroprasowanego 

C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150 o określonej retencji. W studni nadmiarowej zlokalizować 

krawędź przelewową, dzięki której możliwe jest wykorzystanie połączenia BY-PASS oraz dwa zawory klapowe zwrotne uniemożliwiające 

cofnięcie wody deszczowej do instalacji odwadniającej. 

 

2.3.4.5. URZĄDZENIA WYKONAWCZE TECHNOLOGII ODTJ 

 

2.3.4.5.1. Przeszkoda wodna 

Przeszkoda wodna to urządzenie o stałej wysokości strumienia wody wyposażone w osiem dysz spieniających fontannowych typ 

Schaumsprudler 35-10 E produkcji np. OASE o wymiarach 60/160 z przyłączem 1” generujące ścianę wodną o szerokości 2,0mb i 

wysokości 1,5mb przy parametrach Q=123l/min i p=0,65bar dla każdej dyszy. Zastosowane dysze dzięki dużej ilości powietrza 

mieszanego z wodą w pianie umożliwiają uzyskanie pożądanego efektu ściany wodnej niewielką ilością wody. Urządzenie „Przeszkoda 

Wodna” zabudować w modułach o długości 

min. 2,0 m. PW projektuje się przeszkody wodne wykonane z prefabrykatów betonowych 

z rusztem ze stali kwasoodpornej lub żeliwa sferoidalnego przystosowane do montażu w ciągach jezdnych o dużym nasileniu – klasa min 

E 600 mocowane za pomocą zatrzasków. Zasilanie wodne modułu winno być obustronne 2x DN 50 kołnierzowe, urządzenie musi posiadać 

odwodnienie na okres zimowy i przelew nadmiarowy z rur PVC DN 110 włączony do systemu odwadniania. Wyposażenie podstawowe 

muszą stanowić odpowiednio dobrane siłowniki pneumatyczne normalnie zamknięte z zaworami klapowymi o bardzo krótkim czasie 

reakcji poniżej 2s. Przeszkoda wodna musi generować efekty pianowe wytwarzając kopiec pieniącej się mocno napowietrzonej wody 

imitującej efekt pionowej ściany wodnej. 

UWAGA: Dopuszcza się inne rozwiązania spełniające wymagania podstawowe pracy przeszkody wodnej, t.j. wysokość  1,5m, szer. 

przeszkody 2,0m wyposażonej w 8 dysz o szer. strumienia min. 3cm. Korpus przeszkody z materiału odpornego na korozję.   

 

 

2.3.4.5.2. Nawadniacz liniowy 

 

 nawadniacz liniowy o wypływie laminarnym, wypływie swobodnym i grubości warstwy wody około 1cm, przystosowany do 

ruchu samochodów ciężarowych, zewnętrzna pokrywa musi  

zapewniać możliwość demontażu w celu okresowego czyszczenia, należy zapewnić całkowite pokrycie części poślizgowej płyty wodą. 

Wymaga się aby konstrukcja nawadniacza liniowego była wykonana z materiału odpornego na korozję. Zaleca się stal nierdzewną, 

polimerobeton lub PEHD. Wymagane obciążenie jak dla samochodów ciężarowych, tj. 40,0 kN/cm2. 

 



2.3.4.5.3. Dysza  tryskacza BD-AD 

Dysza  tryskacza BD-AD wykonać zgodnie ze specyfikacją: 

 Średnica dyszy 5,0 mm, 

 Ciśnienie pracy od 3,0 do 6,0bar; Zużycie wody od 0, 84 do 1, 72m3/h, 

 Nachylenie strugi  20° Promień zraszania od 3,8 do 5,2m, 

 Przyłącze 1/2“ GW, 

 całość wykonana z stali nierdzewna, 

 konstrukcja dyszy umożliwia najazd ciężkim sprzętem na bardzo obciążonych  nawierzchniach, 

 odporny na zanieczyszczoną wodę, 

 wysokość elementu środkowego dyszy powyżej krawędzi jezdni to tylko  2,5mm, 

 serwis elementów dyszy bez konieczności jej demontażu, dlatego, że wszystkie  elementy dostępne są z góry zraszacza, 

 dysza specjalnego przeznaczenia do montażu w jezdni, do zabudowy w powierzchni  zapylonych placów manewrowych 

oraz do zraszania jezdni do testowania samochodów  oraz jezdni w ośrodkach szkoleniowych kierowców. 

UWAGA: Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych spełniających podstawowe wymagania w zakresie pokrycia terenu wodą.  

 

2.3.4.5.4. Zraszacz HYDRA S 

Zraszacz HYDRA S wykonać zgodnie ze specyfikacją: 

 Średnica dyszy od 4 do 9mm; Przyłącze 1“ GW, 

 Ciśnienie pracy od 3, 5 do 7, 0 bar; Zużycie wody od 2, 5 do 10,9 m3/h, 

 Nachylenie strugi  25°; Promień zraszania od 14 do 25m, 

 dostęp do każdego elementu zraszacza zapewniony góry, aby uniknąć jakichkolwiek prac ziemnych przy naprawie zraszaczy, 

brak konieczności demontażu całego zraszacza 

w przypadku wystąpienia awarii jednego z podzespołów, 

 odporny na zanieczyszczoną wodę, 

 przekładnia i przełącznik sektora zamknięte w oddzielnej obudowie, 

 promień – zasięg zraszania regulowany ciśnieniem, pełny obrót realizowany do 90s, 

 obustronna możliwość regulacji sektora zraszania, 

 centralny przepływ wody przez zraszacz gwarantujący obniżenie strat ciśnienia, 

 regulacja sektora dostępna od góry zraszacza – również w czasie postoju, 

 łożyskowana głowica, 

 regulacja prędkości obrotu głowicy zraszacza (60-130s/360o), 

 sprzęgło chroniące przed uszkodzeniem zraszacza, 

 funkcja samooczyszczenia, każdorazowo automatycznie w momencie uruchamiania 

i zatrzymywania pracy zraszacza. 

 UWAGA: Dopuszcza się użycie materiałów równoważnych spełniających podstawowe wymagania w zakresie pokrycia terenu 

wodą.  

 

 

2.3.4.6. URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE 

 

2.3.4.6.1. Odwodnienie liniowe proste 

odwodnienie liniowe proste (moduł MT1) koryto wykonane z betonu lanego C45/50 z rusztem szczelinowym z żeliwa SW 170/20 

zabezpieczony przed podnoszeniem przez 8 zatrzasków stalowo żeliwnych  i 8 blokad śrubowych na każdy metr bieżący koryta. Światło 

wewnętrzne odwodnienia min. 250 mm, długość każdego rusztu określono w planie sytuacyjnym, ruszt szczelinowy żeliwny w klasie 

D400. Odwodnienie liniowe systemowe układane jako ciąg korytek bez spadku z uwagi na niwelację terenu w branży drogowej spadki 

tworzone poprzez zastosowanie koryt różnej głębokości. Podłączenie ciągu korytek do kanalizacji można wykonać poprzez studzienkę lub 

króciec odprowadzający zamontowany w ścianie bocznej lub dnie korytka. Wokół odwodnienia liniowego należy wykonać opaskę 

betonową z betonu C30/37XF4, stanowiącą dodatkowe wzmocnienie, posadowienie odwodnienia na zagęszczonym kruszywie. Krawędź 

korytka odwodnienia powinna znajdować się ok. 3-5 mm poniżej otaczającego ją betonu. 

 

2.3.4.6.2. Wpust uliczny - deszczowy 

wpust uliczny kanalizacji  deszczowej z osadnikiem w wykonaniu prefabrykowanym z betonu wodoszczelnego C35/45, łączonych na 

uszczelkę gumową o średnicy DN 500 z monolitycznym spodem stanowiącym osadnik o głębokości min 0,5m z rusztem żeliwnym typ 

kratowy 600x400 z mocowaniem w klasie D400. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 

kraty powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch 

kraty powinien znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za 

pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) 

lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 

przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można 

studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60m nie stosując osadnika. 

 

2.3.5. Składowanie materiałów na budowie 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby 

zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsce czasowego składowania 

materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych 

z Nadzorem. 

Rury z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o 

różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować 

się na spodzie. 

Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 

Studzienki z tworzyw sztucznych. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. Studzienki powinny być posegregowane według średnic. Powinno być 

zachowane wolne przejście pomiędzy rzędami studzienek gwarantujące możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i 

rozładunku. 

Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 

powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem 

z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 

Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie 

magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz 

norma: BN-88/6731-08). 

 

2.3.6.  Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 

i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 

wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym lub na ogrodzonym placu budowy 

z zabezpieczeniem przed kradzieżą na odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. Sposób wykonywania robót oraz 

sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru.  

 

3.2. Sprzęt przeznaczony do stosowania przy wykonywaniu robót     ziemnych i 

przygotowawczych: 

 piłę motorową łańcuchową 4,2KM, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10ton, 

 koparkę podsiębierną do 0,40m3, 

 spycharkę kołową do 100KM, 

 sprzęt do zagęszczania gruntu zagęszczarkę wibracyjna, ubijak spalinowy, 

 pompy odwadniające, igłofiltry, szalunki, ścianki szczelne 

 

3.3. Sprzęt przeznaczony do stosowania przy wykonywaniu robót     montażowych: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód samowyładowczy do 30 t, 

 samochód beczkowóz 4 t, 

 przyczepę dłużycową do 10 t, 

 żurawie samochodowe do 6 t, 

 wciągarkę ręczną do 5 t, 

 zgrzewarkę do rur PE, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 

 zgrzewarki  

 wibratory. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



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

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych 

materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami zawartymi w Rysunkach, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowczy, 

 samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta.  

 

4.2. Transport rur 

Przy transporcie rur PVC należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze  powietrza od -5° do +40°C, 

 rury należy układać na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem  przekładek z tektury falistej dla 

ochrony przed zarysowaniem, 

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególna ostrożność z uwagi na  zwiększona kruchość tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem ochronnym w miejscach stykania się wyrobów. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna 

z gumy i innych materiałów. 

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 

 przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° do +30°C, 

 rury należy układać na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z tektury falistej dla ochrony 

przed zarysowaniem, 

 przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególna ostrożność z uwagi 

na zwiększona kruchość tworzywa. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy 

zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem ściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna 

z gumy i innych materiałów. 

 

4.3. Transport kruszywa 

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami samowyładowczymi. 

 

4.4.  Transport urządzeń technologii ODTJ 

Transport urządzeń należy przewozić w sposób eliminujący uszkodzenia materiałów z jakich są wykonywane, powinny być zabezpieczone 

przed przesuwaniem za pomocą pasów lub innych elementów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót przedstawić kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji, plan BIOZ i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja. 

Podstawę wytyczenia trasy instalacji i miejsca lokalizacji urządzeń szkoleniowych wodnych stanowi Projekt Budowlany. 

Wytyczenie w terenie trasy instalacji powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań 

trasy oraz włączenia do pompowni.  

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez 

służby geodezyjne miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony 

ruchu. 

 

5.3. Roboty ziemne  

 

5.3.1. Wykopy 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte o ścianach pionowych, wąskoprzestrzenne, ręczne lub mechaniczne zgodnie z normami 

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wykop pod instalacje należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia 

to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 



Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i 

wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopata. 

Na odcinkach wykonywanych na odkład wydobywana ziemie należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu.  

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m powinno wynosić zgodnie 

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2: 1, 

 w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 

 w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach 1:1,25, 

 w gruntach niespoistych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu. 

Umocnienie pionowych ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. Umocnienia wykopów należy wykonać z obudów 

stalowych. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm 

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu 

i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w 

odległości nie przekraczającej co 20m. 

Szerokość i głębokość wykopów wg Dokumentacji Projektowej. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy złożyć w miejscu składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, 

+5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu 

wynosi +5cm. 

 

5.3.2. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.3.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy 

kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

 

5.3.4. Podsypka 

Dla instalacji i urządzeń szkoleniowych wodnych o podłożu nie piaszczystym, należy wykonać podsypkę z piaski zwykłego o grubości 

10cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Dla rurociągu budowanego w gruncie nawodnionym należy wykonać podsypkę 

filtracyjną ze żwiru lub pospółka z ułożeniem drenażu DN 50 do 80, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu DN 500, w odległości co 

50m. 

Wodę ze studzienek zbiorczych należy odpompować i odprowadzić poza zakres robót. 

 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 

0.3 m dla rur z PVC, PE i PEHD. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków 

na złączach; 

 etap II - po próbie szczelności złączy rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń; 

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym  zagęszczeniem i rozbiórka deskowań i 

rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej 

warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualna rozbiórka deskowań rozpór ścian wykopu. 



Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań 

dotyczących zagęszczenia gruntów określonych 

w Dokumentacji. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika 

zagęszczenia Is - 0.90 dla mniejszego przykrycia  

Is - 0.85. 

Badania pełne należy wykonać przy każdej zaobserwowanej zmianie jakości piasku. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 

Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami 0,2-0,3 m. Podsypkę i osypkę piaskowa należy wykonać z kruszywa 

naturalnego wg PN-B –111113: 1996 Zasypanie wykopu piaskiem należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B-111113: 1996 3; 

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości 

zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 

5kN). 

Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu 

powyżej 1m. 

 

5.4. Odwodnienie wykopu na czas montażu instalacji i urządzeń 

Przy budowie instalacji i montażu urządzeń w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu 

i wysokości wymaganej depresji, mogą występować metody odwodnienia: 

 powierzchniowa, 

 drenażu poziomego. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych 

umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca powinien zapewnić odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulęgną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

Odwodnienie wykopów umocnionych może odbywać się za pomocą pomp przy niezbyt dużym napływie wód. Przy pompowaniu wody 

bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu spoza jego ścian. 

Przy bardzo dużym napływie wody do wykopu sugeruje sie, zastosowanie agregatu igłofiltrów. 

 

5.5. Zasypanie wykopu 

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

 

5.5.1. Zasypanie wykopu obiektowego 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasyp należy 

wykonać warstwami grubości 0,20m z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, jednak nie dalej niż 10km od miejsca placu 

budowy. 

 

 

5.5.2. Zasypanie instalacji do wysokości strefy niebezpiecznej 

Zasypanie instalacji należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 

10÷20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg. Zasypywanie należy wykonać 

ostrożnie, niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po przewodach instalacji na odcinku strefy niebezpiecznej.  

 

5.5.3. Zasypanie instalacji do poziomu terenu 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm, z zagęszczaniem mechanicznym do wartości 90-95% wg Proctora. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów 

należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, jednak nie dalej niż 10km od miejsca placu budowy. 

 

5.5.4. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 

Jednocześnie z zasypywaniem instalacji należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w 

otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można 

prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

 

 

5.6. Roboty montażowe 

Przewody instalacji wodociągowych opisanych wyżej należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Na przygotowanym i 

zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, układa się i montuje przewody o średnicy zgodnej z Dokumentacją. Przy układaniu 

rurociągów należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 



W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na prostej lub w punktach załamania, służące do 

odtworzenia osi instalacji w wykopie. Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku zgodnie wymaganymi rzędnymi. 

Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieniem do montażu rur. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych instalacji odwadniającej. W celu zachowania 

prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku 

przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Technologia budowy odwodnienia musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 

można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi. 

Przewody kanalizacji odwadniającej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  

PN-92/B-10727. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 

i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie 

za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i 

mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 

wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  20mm. Spadek dna rury 

powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  1cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne 

minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad 

nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

 

5.6.1. Głębokość ułożenia przewodu 

Głębokość ułożenia instalacji, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości przemarzania gruntu. Dla głębokości 

przemarzania hz = 1,00m, głębokość przykrycia h wynosi:  1,20m. 

 

5.6.2. Przygotowanie rur do układania i montażu urządzeń 

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur oraz urządzeń w czasie transportu z 

placu budowy na miejsce montażu. 

 

5.6.3. Opuszczanie rur i urządzeń do wykopu  

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych, 

lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogu. 

Urządzenia należy opuszczać do miejsca montażu powoli i ostrożnie przy pomocy lin stalowych lub innego sprzętu gwarantującego 

bezpieczny ich montaż. 

 

 

5.6.4. Układanie rur 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien 

znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanej instalacji. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna 

przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść 

i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie 

kawałka drewna, cegły lub kamienia. Opuszczona do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej 

ułożonym odcinkiem rury. 

Rurociągi układać ze spadkiem podanym w Projekcie Budowlanym. Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 

rurociągów. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem 

powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 

głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego 

obwodu, symetrycznie do swojej osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura 

nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i 

pionie na skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: 

przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, 

a także na zmianach kierunku. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 



przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem 

klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być 

nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma 

warstwami papy. 

W miejscach przechodzenia projektowane rurociągu instalacji wodociągowej (oraz dla odwadniającej w miejscach zaznaczonych na 

planach) przez nawierzchnie jezdne asfaltowe projektuje się wykonanie przepustów osłonowych z rur stalowych czarnych lub betonowych 

zbrojonych o średnicy o dwie dymensje większej niż średnica rurociągu prowadzonego. Rurociąg w rurze osłonowej centrować za pomocą 

specjalnych płóz dystansowych. Płozy dystansowe montować w odległości min. co 1,5 m oraz na początku i końcu wykonywanego 

przepustu. Średnice dla rur stalowych osłonowych dobierać zgodnie z PN-79/H-74244. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową i osłonową 

uszczelnić za pomocą manszet ochronnych 

z opaską zaciskową. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych instalacji odwadniającej. W celu zachowania 

prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku 

przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Technologia budowy odwodnienia musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym 

można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi. 

Przewody kanalizacji odwadniającej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  

PN-92/B-10727. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 

i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie 

za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 

przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i 

mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić 

prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie 

wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  20 mm. Spadek dna 

rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić 

dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad 

nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

Rury PE 

Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe zgrzewarka elektryczna. W miejscach załamania trasy 

instalacji oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie kształtki i bloki oporowe zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego 

materiału. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. Przy 

zgrzewaniu doczołowym i elektrooporowym wymaga się aby: zgrzewane rury miały ta sama średnice i te same grubości ścianek, rury 

były ustawione współosiowo, końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, temperatura w czasie zgrzewania końców 

rur była w przedziale od 210-220°C (PE), czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu 

na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać 

się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola 

polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce instalacji przed zamuleniem woda deszczowa. Po ułożeniu instalacji należy 

wykonać obsypke rur piaskiem do wysokości 

20cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin. W miejscach połączeń należy pozostawić odkrytą instalację dla dokonania 

sprawdzenia szczelności w czasie trwania próby.  

Rury PVC 

Rury odpływowe - odwadniające należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. Rury ułożone w wykopie na 

znacznych głębokościach (ponad 6 m) w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 

powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. 

Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio 

przygotowanym podłożem należy wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest 

wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 



odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 

podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy ogradować końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu 

powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia 

kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim 

nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 

łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez 

producenta.  

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w 

czasie pracy przewodu. 

Układanie rur w gruntach słabonośnych. W przypadku gruntów słabonośnych przewidzieć częściową wymianę gruntów oraz zastosowanie 

podbudowy z kruszywa lub piasku 

w „opakowaniu” z geowłókniny. 

 

5.6.5. Uzbrojenie 

Na montowanych zasuwach na instalacji odwadniania w miejscach odcięcia powrotu instalacji należy przedłużyć obudowy do poziomu 

terenu projektowanego i zamontować skrzynki uliczne. Zasuwę należy ustawić na fundamencie betonowym niezależnie od rodzaju gruntu. 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węzłach odwadniających (przy wejściu na zbiornik retencyjny), 

 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Armatura (zasuwy, nasuwki) wykonać zgodnie z normą PN-92/M-74001. 

Na montowanych zasuwach na instalacji nawadniania w miejscach odcięcia zasilania instalacji należy przedłużyć obudowy do poziomu 

terenu projektowanego i zamontować skrzynki uliczne. Zasuwę należy ustawić na fundamencie betonowym niezależnie od rodzaju gruntu. 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 

 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Armatura (zasuwy, nasuwki, kompensatory) wykonać zgodnie z normą PN-92/M-74001. 

 

5.6.6. Studnie 

Studnie  - lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montażu studzienek należy ściśle 

zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz następujących zasad: 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych.  Dopuszcza się stosowanie wykopów 

szerokoprzestrzennych w terenach wolnych  od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inżynierem. 

 należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 

 zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

 

Połączenia rur odwadniających ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i kształtek. Przestrzegać, aby 

rury odwadniające przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio uszczelnione według specyfikacji technicznej lub wykonane 

zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

5.7. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 

5.7.1. Próby szczelności instalacji wodociągowych i nawadniających 

Próbę szczelności przewodów nawadniających, nawadniania przeszkód i zasilenia awaryjnego wykonać jak dla przewodów 

wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą PNB 10725:1997. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń 

przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 

żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę 

ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 

pneumatyczną.  Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi  przepisami, 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200m w przypadku  wykopów o ścianach 

umocnionych lub ok. 300m przy wykopach nie umocnionych  ze skarpami 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  



 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony  przed  wszelkimi przemieszczeniami - 

wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych  punktach  badanego odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić na 12 godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres  

30 minut sprawdzać jego poziom, 

 w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem 

oględzin badanego odcinka między etapami, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza 

wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 

szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu  pozytywnych wyników prób szczelności 

poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 

z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5x pr lecz nie niższe  niż 1 MPa, 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, 

 dla instalacji opisanej w niniejszym SST ciśnienie próbne winno wynosić 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po zakończeniu próby szczelności należy 

zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, 

a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i 

użytkownika. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym 

od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01MPa. 

 

5.7.2. Próba szczelności instalacji kanalizacji i odwadniających 

Próbę szczelności rurociągów odwadniających należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przed zasypaniem wykopów 

należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50m 

pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów 

i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i 

dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być nie 

zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone 

podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych 

kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

 doprowadzenia wody, 

 opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

 odpowietrzenia, 

 przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez 

najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia i 

odpowietrzenia przewodu. 

 

5.8. Płukanie 

Po zakończeniu budowy przewodu odwadniania lub (i) nawadniania oraz pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 

płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 

zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 

przezroczysta i bezbarwna. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien okazać Inspektorowi Nadzoru Certyfikaty 

i atesty oraz aprobaty techniczne materiałów, które ma użyć do wykonania powierzonych mu robót. Inspektor Nadzoru w obecności 

Wykonawcy na podstawie w/w dokumentów dokona porównania dostarczonego materiału ich cech z normami przedmiotowymi poprzez 

oględziny zewnętrzne 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 zgodności z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 

materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i 

studzienek przed korozją, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

 badanie materiałów użytych do budowy odwodnienia następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach  technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość  wbudowanych materiałów 

i porównanie ich cech 

z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, badania w zakresie 

przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się  do pomiaru długości 

(z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, 

badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie 

rur na co najmniej 1/4 obwodu.  

 Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, badanie szczelności 

odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i 

odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu 

i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 

miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności, badanie szczelności odcinka przewodu na 

infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami 

i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić 

odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

 

6.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w 

warunkach technicznych  wykonania i odbioru.  

 

6.5. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wykonawca dokona niezbędnych napraw na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 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 Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

 m (metr) metry bieżące rurociągów, 

 szt. (sztuka) studnie, wpusty rynnowe i uliczne, 

 kpl. (komplet) pompownie, 

 kpl. (komplet) zbiorniki retencyjne, 

 kpl. (komplet) osadnik wirowy z separatorem, 

 kpl. (komplet) – pompownie, 

 kpl. (komplet) – tryskacze, 

 kpl. (komplet) – nawadniacz liniowy, 

 kpl. (komplet) – przeszkoda wodna. 

 

7.3. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających lub  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonania robót lub instalacji danego 

rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu 

i będą niedostępne. 



Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branżowego Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru. 

 

7.4. Dokumentacja do odbioru końcowego - ostatecznego 

Podstawowym dokumentem dokonania końcowego - ostatecznego odbioru Budowy jest protokół odbioru, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji Odbioru następujące dokumenty: 

 kompletną zatwierdzoną Dokumentacje Projektową, 

 kompletną dokumentację Powykonawczą z naniesionymi kolorem czerwonym  wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie 

realizacji robót, zaakceptowanymi  przez  Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski, 

 protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 protokoły komisyjnego częściowego odbioru robót jeżeli były dokonywane, 

 Dziennik Budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych (badanie wody)  wykonanych zgodnie ze ST  

 deklaracje zgodności, certyfikaty i inne wymagane dokumenty wbudowanych  materiałów, 

 inwentaryzację geodezyjną, 

 wyniki badań i  pomiarów działania ciągów zasilających instalacji  rurowych dla  nawadniania i odwadniania 

Sprawozdanie techniczne do dokumentacji odbioru ostatecznego powinno również zawierać: 

wykaz   zmian,   wprowadzonych  w   stosunku   do  projektu  Wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych 

przez Autora Projektu i zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski oraz wytyczne dla Użytkownika Instalacji do eksploatacji wbudowanych 

urządzeń. 

 

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się  w różnych miejscach do Polskich lub Europejskich Norm oraz przepisów branżowych. 

Niniejsze opracowanie odnosi się też do instrukcji montażu, uruchomienia, czy eksploatacji przeznaczonych do montażu urządzeń. 

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej – inaczej „Projektu 

Wykonawczego” oraz Specyfikacji Technicznej, tak jak gdyby tam występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie 

zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami aktualnych przepisów Prawa Budowlanego oraz Norm i Przepisów Branżowych z nimi 

związanych. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm i innych w/w dokumentów, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach 

nie postanowiono inaczej. 

Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle wg Polskich Norm (PN) i innych 

przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z wykonywaniem prac objętych 

Kontraktem i stosowania ich postanowień,   chociaż   nie   zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi 

ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. 

 

W opracowaniu posłużono się: 

 Opinie, uzgodnienia międzybranżowe i branżowe, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań,  dotyczących prowadzenia ODTJ, 

egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki  jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń 

oraz wzorów  stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2008 r., Nr 77,poz. 458), 

 Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poz. zm.) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego,  zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75  poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 2002 Nr 151 poz.1256 z późniejszymi zm.), 

 Inne akty prawne, Normy i wytyczne związane z opracowaniem, 

 Wytyczne branżowe w zakresie architektury, konstrukcji i technologii. 

 Dane techniczno-eksploatacyjne wybranych urządzeń zastosowanego wyposażenia,  uzyskane od poszczególnych 

przedstawicieli producentów tych urządzeń. 

 
Opracował: Piotr Pakieła 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1 Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z instalacjami zewnętrznymi, a w szczególności sieciami kablowymi, oświetleniem terenu i montaż słupów i masztów 
w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3- 
maja 7. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w 

punkcie 1.3. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych następującym zakresem robót: 
- demontaże 
- instalacje oświetlenia terenu, 
- sieć kablowa nn, 
- instalacja uziemiająca, 
- podłączenie rozdzielnicy; 
- trasowanie linii, 
- wykopami pod rowy kablowe i uziemienie, 
- układaniem kabli zasilających, 
- układanie uziemienia z bednarki 
- wykonanie montażu słupów oświetleniowych i opraw. 

Integralną częścią niniejszej Specyfikacji jest projekt budowlano i wykonawczy. 

 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Ogólny wykaz prac towarzyszących i robót tymczasowych podano Specyfikacji ogólnej. 

Dla robót objętych niniejszą specyfikacją roboty towarzyszące obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy - tyczenie geodezyjne i prace pomiarowe wykonywane w trakcie realizacji robót 
związanych układaniem kabli zasilających i montażem słupów oświetleniowych. 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
- wszystkie roboty przygotowawcze wynikające z organizacji robót na danym stanowisku pracy, 
- projekt organizacji robót i uzgodnienia w trakcie realizacji robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych określonych w specyfikacji, 
- próby pomontażowe, 
- współpraca z Zamawiającym, przy sprawdzeniu działania oświetlenia, 
- opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 

- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót. 
Roboty tymczasowe: 

- oznaczenie trasy projektowanych kabli, 
- oznaczenie miejsca montażu słupów oświetleniowych, 
- roboty ziemne – wykopy o charakterze liniowym, do zasypania po wykonaniu robót, 
- zabezpieczenie wykopów, 
- tymczasowe odwodnienie wykopów. 

 
 

 
1.5 Informacje o terenie budowy 

 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia zlokalizowany będzie na terenie Sieradza na działkach nr ew. 5272/2,  obręb 

15. 
 

1.6 Określenia podstawowe 

 
Słup oświetleniowy - podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej opraw oświetleniowych, na wysokości nie 
większej niż 12 m. 

 
Wysokość nominalna - odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną płaszczyzną stopy służącej do 
przymocowania słupa do fundamentu. 

 
Wysięgnik - element konstrukcyjny (ramię) służący do zamocowania oprawy w określonej odległości od osi pionowej słupa. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez 
źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

 
Kąt mocowania oprawy - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem. 



Drzwiczki słupowe - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa, zapewniająca dostęp do wnęki słupowej w której  
może być instalowane wyposażenie elektryczne słupa. 

 
Otwór wejściowy kabla - otwór w fundamencie słupa (lub słupie) służący do doprowadzenia kabla do wnęki słupowej. 

 
Stopa słupa - płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa zapewniająca montaż słupa do fundamentu lub innej 
konstrukcji. 

 
Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji 
pracy. 

 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad 
ziemią. 

 
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich 
napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania 

 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z 

dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości spełniających te same właściwości 
techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. 
Do wykonania i montażu instalacji oświetlenia, w obiekcie budowlanym należy stosować kable, oprawy, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 
 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,  normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania 
w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym przez Inżyniera projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

 
2.2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 
2.2.1 Podstawowe materiały użyte do budowy 

 
Podczas wykonania oświetlenia należy użyć: 

 maszty oświetleniowe 12-to metrowe, 
 słupów oświetlenia ulicznego wysięgnikowy sześciokątny 8 metrowych, 
 oprawy oświetlenia terenów otwartych naświetlaczy 400W i 250W, 
 oprawa oświetlenia ulicznego LED, 
 prefabrykowane fundamenty do słupów oświetleniowy, 
 nasadki oraz wysięgniki do słupów, 
 kable elektroenergetyczne aluminiowe i miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej, 
 osprzęt elektroinstalacyjny, 

 rury osłonowe, 
 uziom z bednarki FeZn 25x4 mm, 
 uziomy szpilkowe, 
 opaski kablowe typu Oki, 

 taśma oznaczeniowa z PCV, 

 materiały pomocnicze. 
 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 



transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
Wykonawca przystępujący do budowy oświetlenia terenu winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 
sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

> koparka podsiębierna 0,15m³, 
> podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny, 
> spawarka, 
> żuraw samochodowy, 
> zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1 Transport materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 
4.2 Środki transportu 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących  środków 

transportu: 
> ciągnik kołowy, 
> przyczepa do przewożenia, 
> samochód samowyładowczy 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano Specyfikacji ogólnej. 

 
5.2 Montaż słupów oświetleniowych 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek skoordynowania robót i sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania  robót ziemnych 
powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 
prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich  stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, 
pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy odwieźć na miejsce wskazane przez Wykonawcę robót drogowych lub 
przez Inżyniera. 

 

5.2.1 Montaż fundamentów prefabrykowanych 

 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu fundamentu określonego przez producenta. 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10. spełniającego wymagania PN-EN 
206-1:2003 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej 
powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta fundamentowa. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500. z dopuszczalną tolerancją 
rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością± 10 cm. 



5.2.2 Montaż słupów 

 
Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach. 

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby 
jego wnęka znajdowała się od strony chodnika oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 
 

5.2.4 Montaż opraw i kamer 

 
Montaż opraw oświetleniowych i kamer należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę i kamerę 

przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu 
kabli zasilających do słupów. 
Należy stosować kable pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2  .  
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po trzy kable. Oprawy należy mocować na głowicach masztów 
w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich kabli zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy i kamery powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 

5.3 Układanie kabli 

 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogram robót. Układanie linii kablowych 
należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 

 
5.3.1 Rowy pod kable 

 
Rowy pod kable należy wykonywać ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne zgodnie z 
zaleceniami Specyfikacji ogólnej. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie. Głębokość rowu 
określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru: S =  nd 
+ (n-1) a + 20 [cm] 

gdzie: n - ilość kabli w jednej warstwie, 

d - suma średnic zewn. wszystkich kabli w warstwie, 
a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1. 
Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

 

 
pionowa 

w cm  
pozioma 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
5.3.2 Układanie kabli w ziemi 

 
5.3.2.1 Ogólne wymagania 

 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być zachowane 

środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz 
powinny być przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwiać: 
- tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, 
- przekroczenie dopuszczalnej siły naciągu, 
- przypadkowe uszkodzenie powłoki izolacyjnej kabla. 
Kable układane obok siebie nie powinny się stykać. Dopuszcza się stykanie kabli na całej długości, w przypadku kabli: 
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami do 1 kV przyłączanymi do samego odbiornika, 
- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania oświetlenie. 

 

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

Najmniejsza dopuszczalna odległość 

 

przy 
skrzyżowaniu 

 

przy zbliżeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego 
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

15 5 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

5 mogą się stykać 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV<Un<30 kV 

15 25 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 
kV i nie przekraczające 30 kV z kablami tego samego typu 

15 10 

Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 30 
kV z kablami tego samego rodzaju 

50 50 

Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV 15 25 

Kabli z mufami sąsiednich kabli Nie dopuszcza się Jak l.p. 1.5 

 



Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/mb. Rolki powinny być ustawione w 
takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami 
chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
 szczelne zalutowanie powłoki, 
 nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
5.3.2.2 Temperatura otoczenia i kabla 

 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana przez producenta. Zabrania się 

podgrzewania kabli ogniem. 

 
5.3.2.3 Zginanie kabli 

 
Przy układaniu kabla zwłaszcza przy zmianie kierunku (zmiana trasy, podejście do głowic, budynków, wykopanie pętli 

zapasu, itp.) należy przestrzegać minimalnych dopuszczalnych promieni gięcia kabla, nie mniejszy niż podany przez 
producenta. W przypadku braku danych, promień gięcia nie powinien być mniejszy niż, określony w N SEP-E-004: 

- 20 – krotna zewnętrzna średnica kabli w przypadku kabli jednożyłowych, 
- 15 – krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych, 

- 10 – krotna zewnętrzna izolacja kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. 

 
5.3.2.4 Układanie kabli w rowach kablowych 

 
Kable należy układać na dnie wykopu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy 

układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego 
lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu o 
grubości, co najmniej 15 cm. 
Dopuszcza się zamiast piasku, stosowanie mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie mniejszej niż 13:1. 

Folia z tworzywa sztucznego (taśma ostrzegawcza) do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdować się nad kablem  na 
wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35cm. W przypadku skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny 
znajdować się na tej samej wysokości. 
Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie 
mniej niż: 
 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy łączeniu kabli za pomocą złączek termokurczliwych zaleca się pozostawić 
zapas kabli po obu stronach złączek, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu 
znamionowym do 1kV i nie mniej niż 2 m w przypadku kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Przy wprowadzaniu kabli 
o izolacji z tworzyw sztucznych, do głowic zaleca się aby zapas wynosił co najmniej 2,5 m. 

 
5.3.2.5 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w 

najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 
ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 
cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli 
nad rurociągami. 

 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli o napięciu znamionowym do 30 kV ułożonych w gruncie od innych 
urządzeń podziemnych. 

 
Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm 

Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, 
gazowe z gazami niepalnymi. 

25 + średnica rurociągu 25 + średnica rurociągu 

Rurociągi z gazami i cieczami palnymi uzgodnić z właścicielem rurociągu lecz nie mniej niż 
lp.1 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogą się krzyżować 2

0
0 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały nie mogą się krzyżować 5
0
* 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych wg PN-86/E-05003/01 

* dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnieniu odstępstwa z 
użytkownikami obiektów. 
W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości, dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem, że każdy
 z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych 
i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi będzie chroniony w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 
cm w obie strony od skrzyżowania osłoną otaczającą, a przy zbliżeniu przegrodą. 

 
5.3.2.6 Wypełnianie wykopu gruntem 

 
Przed wypełnianiem wykopu gruntem należy kable przysypać 10 cm warstwa piasku. 



Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułożonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu warstwami o grubości ok. 
0,2 m, a każda taka warstwa powinna być zagęszczana za pomocą np. wibratora mechanicznego. 
Przed zagęszczaniem zaleca się nawilżyć, co najmniej pierwszą, licząc od dna, warstwę wprowadzonego do wykopu gruntu 
miejscowego, polewając całą powierzchnię tej warstwy wodą. 
Na powierzchni pierwszej, zagęszczonej warstwy gruntu należy ułożyć pas folii z tworzywa sztucznego. Wprowadzanie do 
wykopu, co najmniej pierwszej warstwy gruntu należy wykonywać możliwie niezwłocznie, w tym samym dniu roboczym, w 
którym w danej części wykopu zakończono układanie kabli. W przypadku braku możliwości ułożenia w danej części wykopu 
w ciągu jednego dnia roboczego wszystkich równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli 
niezasypanych gruntem przez czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania środków, 
np. ciągłego nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułożone kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub kradzieżą. 

 
5.3.2.7 Oznaczenie linii kablowych 

 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu 

OKi) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy 
skrzyżowaniach. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

>    symbol i numer ewidencyjny linii, 
>    typ kabla, 
>    znak użytkownika kabla, 
>    znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
>    rok ułożenia kabla. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu 
za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nieulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

 
 

 
5.5 Połączenie elektryczne przewodów 

 
 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 

przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 
 Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatów, przewody pokryte powłoką metodą ogniową lub galwaniczną należy 

tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
 Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
 Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. 
 Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

 Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia 
elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 
5.6 Uziemienia 

 
Bednarkę uziemiającą układać na głębokości min. 0,6m. Połączenia wykonać jako spawane lub poprzez zaciski uziemiające. 
Wszystkie przewody uziemiające zabezpieczyć przed korozją i mechanicznym uszkodzeniem. Rowy zasypać tak, aby w 
bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru lub gruzu. Do uziemienia należy podłączyć wszystkie urządzenia 
elektryczne t.j. pompy, rozdzielnice elektryczne itp. Wartość oporności uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 
Złącza kontrolne instalować na wysokości ok. 0,3 – 0,5 m nad powierzchnią terenu. Prawidłowość wykonania potwierdzić 
protokołami z pomiarów. W przypadku negatywnych wyników pomiarów wykonać dodatkowe uziomy sztuczne pionowe lub 
poziome. 

 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie oświetlenia. Wykonawca 

ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektora nadzoru zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz ST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez  badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.  Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero 
po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela Inwestora. 

 
 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 



Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów deklaracje zgodności i gdy to jest 
wymagane certyfikat na oznaczenie materiału znakiem CE. 

 
Na żądanie Inspektora nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulacyjnych. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi nadzoru świadectwa cechowania. 

 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

 
6.3.1 Rowy pod kable 

 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją 

geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

 
6.3.2 Kable i osprzęt kablowy 

 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 

których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 
6.3.3 Układanie kabli 

 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

 głębokości zakopania kabla, 
 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od kabla, 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 
odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

 
6.3.4 Sprawdzenie ciągłości żył 

 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu 

nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 
6.3.5 Pomiar rezystancji izolacji 

 
Pomiar należy wykonać za pomocą miernika izolacji o napięciu 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do 

ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej: 

 
dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV: 

 20 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej, 

 100 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej, 

dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV: 

 40 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej, 

 100 MΩ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej. 

 
6.3.6 Próba napięciowa izolacji 

 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym, 

wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 

 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 
napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego fabrycznego kabla, 

 
 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 

badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 uA. 
6.4 Pomiar natężenia oświetlenia 

 
Pomiary należy wykonywać po upływie, co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być 

wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, 
pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas 
nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.}. Do pomiarów należy używać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na 
danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji 
kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary 
należy przeprowadzać dla punktów, zgodnie z PN-76/E-02032. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Wymagania odnośnie przedmiaru robót 



Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw do ustalania szczegółowego opisu, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
1)  Dla   robót  objętych   niniejsza   specyfikacja   w   przedmiarze   robót  należy  uwzględnić   w  zakresie  robót 

tymczasowych:: 

 
- wykonanie i zasypanie rowów kablowych dla kabli oświetleniowych i przepustów, 

 
- wykonanie i zasypanie wykopów pod słupy oświetleniowe. 

 
7.2 Wymagania odnośnie przedmiaru robót 

 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. Jednostką obmiarową jest: 1 m - dla linii kablowej, ułożenia kabli 
oświetleniowych. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1 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. Termin przeprowadzenia robót zanikających ulegających zakryciu zgodnie z 
zapisami w umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.1.2. 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 Inwestor. 
Odbiór częściowy odnosi się do części wykonanych robót, w tym robót objętych niniejszą specyfikacją, jako części 
Zamówienia. 
W odniesieniu do robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją przy odbiorze częściowym należy: 

- sprawdzić zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną, w szczególności w 
odniesieniu do zastosowanych materiałów, 

- sprawdzić prawidłowość montażu poszczególnych odcinków linii kablowych, 
- sprawdzić prawidłowość montażu słupów oświetleniowych i opraw, 
- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 

- wykonać pomiary i wszystkie badania potwierdzone protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
między innymi: sprawdzenie rezystancji izolacji kabli. 

- zasady zgłaszania i odbioru częściowego robót określają postanowienia umowy. 

 
8.1.3 Odbiór końcowy 

 
Odbiór końcowy polega na odbiorze wszystkich robót stanowiących przedmiot Zamówienia i należy go przeprowadzić 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 

Szczegółowe zapisy odnośnie odbioru końcowego zawiera Specyfikacji ogólnej. Przy zgłoszeniu Robót do odbioru 
końcowego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w szczególności protokoły odbiorów częściowych 
wraz z protokołami z badań i prób oraz dokonanych pomiarów. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót: 



1. Cena jednostkowa ułożenia kabla rozliczana w m obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, 
 wykonanie robót ziemnych (wykop, podsypka i obsypka piaskiem, zasypka, zagęszczenie gruntu), 
 montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów, 
 zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania, 
 wykonanie robót montażowych, 
 wykonanie przebić i otworów, 

 wykonanie podłączenia urządzeń, 

 zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych, 
 oznakowanie kabli, 

 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami miedzy innymi: 

> pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego, 
> pomiary elektryczne obwodu, 
> pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
> pomiary impedancji pętli zwarciowej, 
> pomiary kabli energetycznych, 

 próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, sprawdzenie 
funkcjonalności układów, 

 wykonanie pomiarów, odbiorów, 
 doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe. 

2. Cena montażu słupów oświetleniowych i opraw rozliczana w kompletach obejmuje: 
 prace przygotowawcze przy ustalaniu rozmieszczenia opraw oświetleniowych, 
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 prace związane wykopem pod fundamenty słupów oświetleniowych, 
 montaż fundamentów prefabrykowanych 
 montaż słupów, 
 montaż opraw, 
 oznakowanie lamp oświetleniowych, 
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1 Polskie normy 

 

E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 

P-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

P-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 

90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył 

90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV 

76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

6816353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

83/E-90151 Kable i przewody elektryczne 

EC/TS 613123:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do 
ograniczania przepięć (SPD) 

 

10.2 Rozporządzeni i ustawy 

 
 Rozp.   MGPiB   z   14.12.1994   r    -    Budynki    i    ich    wyposażenie    (zaktualizowane    Rozp.   M.Infrastr.  

z 12.04.2002 r.) 
10.3 Pozostałe wytyczne 

 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - PBUE z 1997 r. 
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1. . CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych związanych z 
rozdzielnica niskiego napięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy dla 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3-maja 7. 

 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

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

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych następującym zakresem robót: 
 kompletacja wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej, 
 dostarczenie na budowę kompletnej rozdzielnicy wraz z certyfikatami wszystkich testów typu wymaganych przez normę 

IEC 62271-200, 
 wykonanie    wszelkich     robót     pomocniczych     potrzebnych     do     montażu     wyposażenia     rozdzielnicy     w 

miejscu wskazanym na planie rozmieszczenia urządzeń, 
 zainstalowanie rozdzielnicy w miejscu przeznaczenia, 
 dokonanie wszelkich podłączeń przy użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji projektowej, 

 wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi 
segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 

 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w 
dokumentacji, 

 przeprowadzenie wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnicę 
(prefabrykat) do eksploatacji. 

Integralną częścią niniejszej Specyfikacji jest projekt budowlano i wykonawczy. 

 
1.4 Informacje o terenie budowy 

 

Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia zlokalizowany będzie na terenie Sieradza na działkach nr ew.  5272/2, 
obręb 15. 

 
 

 
1.5 Określenia podstawowe 

 Rozdzielnica         elektryczna         (tablica)         -        zespół        aparatury        odpowiednio        dobranej   i 
połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. 
Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące 
funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i 
alarmowe. 

 Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 
wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do 
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

 Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze sobą 

 Rozdzielnica      NN       -       należy       rozumieć       zespół       aparatów       rozdzielczych       montowanych  na 
szynach przeznaczonych do rozdziału energii elektrycznej o napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV, wraz z 
zabezpieczeniami i przyrządami pomiarowymi. 

 Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w 
przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

1.1 Wymagania ogólne 



Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z 
dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, 
budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
1.2 Deklaracja zgodności 

 

Wyroby i materiały elektryczne winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i powinny posiadać 
aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość. 

 
1.3 Obudowy rozdzielnic 

 

Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); 
spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, 
chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych. Stopień ochrony w zależności od typu obiektu technologicznego 
IP40, IP55 lub IP65. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-
EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 

Projekt przewiduje montaż nowych rozdzielnic w wykonaniu szafowym z blachy aluminiowej lub z poliestru odpornego na działanie 
promieniowania UV. We wszystkich przypadkach aparatura sterowniczo-sygnalizacyjna ukryta będzie za otwieranymi drzwiami. 
Dla szafek w wykonaniu zewnętrznym przewiduje się wykonanie dodatkowych daszków deszczowych. 
Przygotowanie obudowy rozdzielnicy do wyposażenia wykonać należy zgodnie z wytycznymi producenta obudów. 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 

 
1.4 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 

 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie 
wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają 
nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. Należy przestrzegać stosowania 
tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Rozdzielnice 
montowane na zewnątrz należy wyposażyć w daszki przeciwdeszczowe. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub 
zaprojektowanych. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków 
przyłączeniowych lub przewodów. 
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy ocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm należy montować końcówki 
kablowe wg instrukcji producenta. 
Jako system ochrony przed porażeniem przyjęto układ TN-S z aparaturą zapewniającą dostatecznie szybkie wyłączenie 
uszkodzonego elementu instalacji. 

 

 
1.5 Elementy mocujące rozdzielnice 

 

Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy 
mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu : 

 zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 

 osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 
obudowie), 

 przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
4.1 Transport materiałów 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji niezbędnych do 
wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 
4.2 Środki transportu 

 

Wykonawca przystępujący do robót związanych z budową nowych rozdzielni NN powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

 samochodu skrzyniowego do 5 t, 
 żurawia samochodowego 5-6 t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
5.1 Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano Specyfikacji ogólnej. 

 
5.2 Przepusty kablowe 

 
Wprowadzane kable - zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki. Otwory w fundamencie - uszczelnić i 

zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci poprzez uszczelnienie na długości ok. 10 cm piankę poliuretanową odporną na działanie 
wilgoci. Otwory rurowych przepustów rezerwowych powinny być z obu stron albo zamknięte za pomocą fabrycznych pokryw z 
tworzywa sztucznego, albo całkowicie zatkane wymienioną pianką poliuretanową. 

 
5.3 Rozdzielnice elektryczne 

 

5.1.1 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania 
stawiane wyrobowi. 
Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), 
typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia.  W 
oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Rozrysowanie widoku i wyposażenie rozdzielnicy wymaga uzgodnienia planu z Inżynierem lub technologiem. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń 
aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do 
protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne wynikające z projektu wykonawczego i ST co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

 stopień ochronności, 
 wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
 typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa, 
 typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 
 sposób zasilania i odpływu: „od góry" lub „od dołu", 
 typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

 sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne 
zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 604392:2004, 

 rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

 sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439- 
3:2004, 

 kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

 kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz 
i na zewnątrz rozdzielnicy, 

 oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy 
drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 

 w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu 
rozdzielnicy. 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową 1EC-439-1). Wymagane jest 
świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 



5.4 Montaż rozdzielnic elektrycznych 
 

Zakres robót obejmuje: 
 przemieszczenie w strefie montażowej, 
 rozpakowanie, 
 ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
 wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
 trasowanie, 

 wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach, podłożach lub konstrukcji, 

 montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów zdemontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, 
zamki, pokrywy), 

 podłączenie uziemienia, 

 sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

 sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
 przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z 
adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 

 
5.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Dla zasilania obiektów projektowanych obowiązywać będzie system TN-S. W układzie zasilania TN-S w sieci nn, jako 
system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym przyjęto: 

 urządzenia zapewniające szybkie wyłączenie uszkodzonych elementów instalacji, 
 wyłączniki różnicowo-prądowe, 
 połączenia wyrównawcze. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w Specyfikacji ogólnej. 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli Jakości robót 

 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót związanych z budową i montażem 
nowych rozdzielnic NN. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru budowy 
o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela Inwestora. 

 

6.2 Badania w czasie robót 
 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i 
sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu” i PN-E- 04700:1998/Az1:2000 
„Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych”. 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
 zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
 napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
 działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 
 działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
 stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
 stanu kabli i konstrukcji wsporczych, 
 stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
 stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 
 schematu rozdzielnicy lub sterownicy, 
 stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
 sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

 poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez Wykonawcę 
montażu. 



Dla układów sterowniczo - sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
pomiarach rezystancji izolacji, 

 sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
 zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 

 zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników różnicowo prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 

urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN- IEC 
60364-6-61:2000. 

 
6.3 Badania po wykonaniu robót 

 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek 
Wykonawcy,        Inspektora        nadzoru        może         wyrazić         zgodę         na         niewykonywanie         badań    po 
wykonaniu robót. 
Badania powinny obejmować: 

 rozdzielnice prefabrykowane, 
 oszynowanie i przewody, 
 odłączniki, uziemniki, itp., 
 aparaturę kontrolno-pomiarowa, 
 układy zasilania prądem przemiennym, 
 układy sygnalizacji i sterowania, 

 ochronę przeciwporażeniową 

 

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektora nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1 Wymagania odnośnie przedmiaru robót 

 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw do ustalania szczegółowego opisu, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w Specyfikacji ogólnej. 
 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

 8.1.1 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. Termin przeprowadzenia robót zanikających ulegających zakryciu zgodnie z 
zapisami w umowie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 



8.1.2. 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 Inwestor. 
Odbiór częściowy odnosi się do części wykonanych robót, w tym robót objętych niniejszą specyfikacją, jako części 
Zamówienia. 
W odniesieniu do robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją przy odbiorze częściowym należy: 

- sprawdzić zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną, w szczególności w 
odniesieniu do zastosowanych materiałów, 

- sprawdzić prawidłowość montażu poszczególnych odcinków linii kablowych, 
- sprawdzić prawidłowość montażu słupów oświetleniowych i opraw, 
- prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, 

- wykonać pomiary i wszystkie badania potwierdzone protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
między innymi: sprawdzenie rezystancji izolacji kabli. 

- zasady zgłaszania i odbioru częściowego robót określają postanowienia umowy. 

 
8.1.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na odbiorze wszystkich robót stanowiących przedmiot Zamówienia i należy go przeprowadzić 
zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

 

Szczegółowe zapisy odnośnie odbioru końcowego zawiera Specyfikacji ogólnej. Przy zgłoszeniu Robót do odbioru 
końcowego, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w szczególności protokoły odbiorów częściowych 
wraz z protokołami z badań i prób oraz dokonanych pomiarów. 

 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie  
z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym Przedmiarze Robót: 

 Cena jednostkowa 1 kpl wykonanych robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie fundamentu pod posadowienie rozdzielnic, 
 montaż kompletnej rozdzielnicy 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1 Normy 

 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV 

PN-EN 50110-1:2005 Eksploatacja urządzeń elektrycznych 

PN-EN 50110-2:2002/AC:2008 Eksploatacja urządzeń elektrycznych (załączniki krajowe) 

PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczenia skutków prądów zwarciowych – Część 1: Definicje i metody obliczania 

PN-E-08513:1986 Urządzenia elektroenergetyczne – Ochrona osób i urządzeń przed skutkami łuku elektrycznego 
powstałego wewnątrz obudowy urządzeń o napięciu znamionowym do 36kV orądu  
przemiennego. Podział, badania i wymagania. 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne
 badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC 

PN-IEC 60050-195 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60050-195 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Elektroenergetyczna
 automatyka zabezpieczeniowa 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-EN 60445:2002 Zasady       podstawowe       i       bezpieczeństwa       przy       współdziałaniu       człowieka      
z     maszyną,     oznaczanie     i     identyfikacja.     Oznaczenia     identyfikacyjne     zacisków    
i urządzeń i zakończenia  żył przewodów oraz zasady systemu alfanumerycznego 

PN-EN 60446:2004 Zasady       podstawowe       i       bezpieczeństwa       przy       współdziałaniu       człowieka      
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi 

PN-EN 60447:2005 Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa
 dotyczące współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i 
identyfikacja. Zasady manewrowania PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty  instalacji i urządzeń 

PN-EN 60715:2007 Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej. Znormalizowany montaż na 
szynach w celu mechanicznego mocowania aparatury elektronicznej w instalacjach 
rozdzielczych i 



 sterowniczych. 

PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 60947-2:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 2: Wyłączniki. 

PN-EN 60947-4-
1:2001/Ap2:2007 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 4-1:
 Styczniki i rozruszniki do silników. Mechaniczne styczniki i rozruszniki do 
silników. PN-EN 60947-5-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 5-1:
 Aparaty i łączniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze 

PN-EN 60947-5-
5:2002/A1:2007 

Aparatura      rozdzielcza      i      sterownicza      niskonapięciowa.      Część      5-5:      Aparaty 
i       łączniki       sterownicze.       Elektryczne       urządzenia       zatrzymania       awaryjnego   
z funkcją blokady mechanicznej. 

PN-EN 60947-7-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 7-1: Wyposażenie  pomocnicze.  
Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych. 

PN-EN 60947-7-2:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze.  
Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych miedzianych. 

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy
 badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów  
szynowych 

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych 
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania 
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące  
zestawów napowietrznych
 przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie 
dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych 
rozdzielnic tablicowych
 przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji 
rozdzielczych PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne
 badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 
wewnętrznego PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1) 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 2000 Sprawdzanie odbiorcze 

PN-EN 61643-11:2006 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć. Część 11: Urządzenia do ograniczania 
przepięć w urządzeniach rozdzielczych niskiego napięcia. Wymagania i próby. 

PN-EN 62271-110:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 110: Łączenie obciążenia 
indukcyjnego 

PN-EN 62271-101:2006 (U) Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 101: Badania syntetyczne. 

PN-EN 62271-
100:2006/A2:
2006 (U) 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki wysokiego  
napięcia prądu przemiennego. 

PN-EN 62271-110:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 110: Łączenie obciążenia 
indukcyjnego 

PN-EN 62271-
200:2006/A2:2007 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie. PN-EN 62271-201:2006 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 201: Rozdzielnice prądu 
przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV 
włącznie.  

10.2 Inne 

 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - PBUE z 1997 r. 
 Prawo Budowlane z 1994 r. z późniejszymi zmianami, 

 Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r - Budynki i ich wyposażenie (zaktualizowane Rozp. M.Infrastr. 
z 12.04.2002 r.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie Telewizji Dozorowej 
CCTV IP przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w 
Kaliszu. 

 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i 
wykonawstwem robót instalacyjnych wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych elektrycznych słaboprądowych: 

- System Telewizji Dozorowej CCTV IP 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi Normami. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości, wymaganiom specyfikacji 
technicznej i przyjętym w projekcie wykonawczym rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

 
2.2. Kable i przewody 

 
Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody zgodnie z zaleceniami producenta należy 
prowadzić w metalowych korytkach, rurkach karbowanych, sztywnych lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia. Bębny z kablami i przewodami należy 
przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

 
 

2.3. Prefabrykaty, osprzęt kablowy 
 

Urządzenia prefabrykowane stosowane w instalacjach i systemach telekomunikacyjnych: 
a)Koryta, rury instalacyjne oraz uchwyty kablowe 
Jako materiał na koryta kablowe używa się blach o zwiększonej odporności korozyjnej na powietrzu, np. blachy stalowe 
ocynkowane. Koryta układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio do podłoża, przy czym odległość pomiędzy punktami 
podparcia powinna być mniejsza niż 3 m. Kable układane poziomo nie wymagają mocowania, z wyjątkiem kabli jednożyłowych 
tworzących jedną linię. Kable układane pionowo należy mocować do drabinki przy użyciu uchwytów indywidualnych, systemowych 
lub taśm do mocowania kabli. 
Koryta kablowe wykonywane są z blach stalowych ocynkowanych lub z innych metali. Produkowane są koryta pełne lub 
perforowane, mogą być wyposażone w pokrywy, odpowiednie do typu koryta. 
System rur instalacyjnych - wykorzystuje się typowe rozwiązania i materiały stosowane przy innych instalacjach elektrycznych, 
dla instalacji światłowodowych często stosuje się wyroby z polipropylenu. 
Pożarowe uchwyty kablowe – należy stosować do układania kabli o odporności ogniowej: 
Uchwyty należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Przy wykonywaniu montażu urządzeń oraz instalacji należy używać sprzętu zgodnego z technologią wykonywania  robót określoną 
przez producenta lub dostawcę urządzeń. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Transportu urządzeń oraz elementów instalacji należy dokonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub 
dostawcę urządzeń. 

 
4.2. Transport materiałów 

 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty 
związane z transportem materiałów i urządzeń na teren budowy. Urządzenia transportowe powinny być sprawne technicznie i 
posiadać odpowiednie dopuszczenia do ruchu drogowego. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku ryzyka powstania 
uszkodzeń transportowych. Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się. Nie należy 
dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą sąsiedniego bębna. Bębny z kablami można transportować tylko w  pozycji stojącej - 
na tarczach. 

 
4.3. Składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót. Wykonawca powinien legitymować się udokumentowaną wiedzą z zakresu instalacji 
sprzętu producenta, który instaluje. 

 
 

5.2. Kanalizacja teletechniczna 
 

5.2.1. Uwagi ogólne 
 

Lokalizacja kanalizacji zgodnie z dokumentacją projektową. Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 0,1 do 0,3 %. 
Przepusty wykonane rurami RPP 110 jako wprowadzenia do budynków uszczelnić pianką poliuretanową lub innymi uszczelnieniami 
akceptowanymi przez Zamawiającego. 

 

5.2.2. Roboty ziemne 
Wytyczona trasa kanalizacji teletechnicznej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej. Głębokości wykopów 
podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i ZN-96/TPSA-012. Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania 
podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Ściany wykopów powinny być pochyłe. Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu 
powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. Na dnie wykopu 
ułożyć podsypkę piaskową grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

 
5.2.3. Wprowadzenie kanalizacji do studni 

Powierzchnie końców rur na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny być oczyszczone papierem 
ściernym na długości ok. 0,5 m, pokryte klejem agresywnym i obsypane cementem z piaskiem. Tak przygotowane rury mogą być 
wbudowane po upływie 2 godzin. Rury w warstwach powinny być złączone zaprawą cementową na długości około 0,5 m od 
początku gardła studni. Wprowadzenie ciągów kanalizacji kablowej powinno się kończyć w zabetonowanej części gardła. 

 
5.2.4. Zasypywanie kanalizacji 

 

Uszczelnienia powinny być stosowane w następujących przypadkach: 
- wodoszczelne i gazoszczelne przy przejściach przez ściany zewnętrzne, 
- przy przejściach przez ściany i stropy, które tworzą oddzielenie pożarowe, 
- przy przejściach przez ściany do głośnych pomieszczeń technicznych. 

Wykonawca powinien zastosować uszczelnienie, które zagwarantuje tę samą jakość ściany lub stropu jak przed wykonaniem 
przejścia kablowego. W przypadku przejść kablowych przez ściany i stropy, które tworzą oddzielenia pożarowe, przejścia powinny 
być uszczelniane przez wykonawcę w sposób zapewniający taką samą odporność ogniową jak oddzielenie pożarowe. 

 
5.2.5. Studnie kablowe 

 
Na nowych ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe typu SK-1 i SKR-1 murowane wg klasyfikacji i wymiarów 
zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01. Studnie kablową przed zabudową należy zaizolować przeciwwilgociową powłoką 
bitumiczną. 

 
 

5.2.6. Budowa kanalizacji wtórnej 



Rury kanalizacji wtórnej typu RHDPE 32/2,9 należy wciągnąć do kanalizacji pierwotnej łącząc jej odcinki złączkami skręcanymi. 
Po montażu należy zbadać szczelność kanalizacji. 

 
5.2.7. Budowa kabli optotelekomunikacyjnych 

 
Kable optotelekomunikacyjne umieścić w kanalizacji wtórnej i peszlu samogasnącym (w pomieszczeniach zamkniętych). W kabel 
liniowy wspawać pigtaile światłowodowe i zakończyć na projektowanych i istniejącej przełącznicach światłowodowych. Nadmiar 
kabli umieścić na stelażu, bądź w skrzynkach zapasu kabla światłowodowego. Pomiędzy przełącznicami a konwerterami  wykonać 
połączenia patchcordami światłowodowymi MM, duplex. 

 

 

5.3. System Telewizji Dozorowej CCTV IP 
 

Celem zaprojektowanej instalacji CCTV jest umożliwienie nadzoru rejestracji oraz podglądu obrazu z poszczególnych miejsc na 
terenie obiektu. Umożliwi to wykrycie niebezpiecznych zdarzeń. Podstawowe funkcje jakie powinien spełniać system CCTV: 
-Możliwość obserwacji jednocześnie ze wszystkich kamer, wyboru obrazu z określonej kamery; 
-Możliwość przeglądania listy zdarzeń; 
-Możliwość analizy zdarzeń w czasie rzeczywistym obserwowanych stref; 
-Rejestracje i odtwarzanie wszystkich zdarzeń wykrytych i zaistniałych w systemie; 
-Ciągłą rejestracje zdarzeń w czasie wyszukiwania i przeglądania archiwalnych zapisów; 
-Możliwość kasowania przedawnionych zapisów archiwum; 

-Ciągłą analizę obecności sygnału wizyjnego; 
 

 

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Instalację systemu telewizji przemysłowej należy wykonać w ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, po zakończeniu wszelkich 
innych prac instalacyjnych. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją projektową, w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także tak, aby nie dochodziło do pogorszenia walorów użytkowych istniejących elementów 
infrastruktury wskutek niewłaściwego wykonania robót. 
Wszelkie operacje technologiczne należy wykonywać z zachowaniem: 
- bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia 
- bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót 

- zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku 
prowadzonych robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót oraz zobowiązany jest do 
stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Podczas realizacji 
robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności nie wykonywać prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW, INSTALACJI 

6.1. Kontrola jakości 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, sprzęt i zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Sprawdzenia odbiorcze 

 
Wykonawca instalacji musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą kontrolowane przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Kontroli podlegać będą następujące roboty i urządzenia 
(grupy urządzeń) i układy: 
- Zasilanie urządzeń. 

- Sprawdzeniu należy poddać każdą kamerę i ocenić jakość obrazu oraz jej pole widzenia. W razie potrzeby należy skorygować 
ostrość lub ogniskową obiektywu. 
- Należy sprawdzić jakość i poprawność archiwizacji obrazu oraz możliwość jego przeglądania dla określonych użytkowników 

-Trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzienek kablowych, 
zgodność przebiegu kanalizacji z dokumentacją projektową oraz prawidłowość wykonania ciągów kanalizacji. 
-Układanie i wciąganie kabli. 
-Rozszycie kabli na zaciskach i łączówkach urządzeń. 

-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa (Połączenia wyrównawcze koryt metalowych i innych części przewodzących 
dostępnych i obcych). 
-Obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru. 
-Oznaczenia przewodów. 
-Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 



-Ciągłość przewodów i ekranów. 
-Polaryzacją przewodów. 
-Poprawność połączeń przewodów. 
Dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 mb - długości kabli i przewodów 

1 szt. - dla poszczególnych elementów systemu 
 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji obejmuje: prace 
przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, 
demontaż urządzeń starego systemu, ułożenie ziemnych odcinków kabli, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, 
utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 EN 50132-1. Systemy CCTV stosowane w zabezpieczeniach. 

 PN-EN 50132-7. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7:  
Wytyczne stosowania. 

 PN-93/E-08390/14. Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 
 Zasady projektowania elektronicznych systemów alarmowych włamaniowych i napadowych - skrypt TECHOM. 
 ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
 BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
 BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
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AUTOMATYKA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych i automatyki, które zostaną wykonane w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy dla Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3-maja 7. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
• instalacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej 
• instalacji oświetlenia 
• ochrony od porażeń , połączenia wyrównawcze 
• ochrony przeciwprzepięciowej 
• systemów sterowania automatyką 
• instalacji okablowania strukturalnego 
• instalacji monitoringu i zabezpieczeń 
• pomiarów elektrycznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Nowo budowane lub modernizowane i przebudowywane instalacje elektryczne powinny odpowiadać wymaganiom 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 

594 i nr 106, poz. 668), Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) oraz 

powołanym, w tej specyfikacji, Polskim Normom, w tym przede wszystkim wymaganiom norm PN-IEC 60364 „Instalacje 
elektryczne  w obiektach budowlanych” i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”. 

Pozostałe normy oraz opracowania techniczne można stosować w projektowaniu i budowie, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. 

 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W instalacjach elektrycznych stosować należy przede wszystkim układ sieci TN-S, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
układ sieci TT lub IT, zapewniających wprowadzenie w instalacjach elektrycznych oddzielnego przewodu ochronnego PE i 
neutralnego N. W przypadku stosowania układu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na 
przewód ochronny PE i neutralny N powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej, a punkt rozdziału powinien być 
uziemiony. Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących 
dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej. Możliwie licznie uziemiane powinny 
być również przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN. 

 
Złącza instalacji elektrycznej obiektu, umożliwiające odłączenie od elektroenergetycznej sieci zasilającej, powinny być 
usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a 
także dostępem osób niepowołanych. 

 
Jako uziomy należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy 
umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. 
W nowych obiektach należy stosować przede wszystkim sztuczne uziomy fundamentowe. 

Tam gdzie elektrody są otoczone otuliną betonową, zaleca się stosowanie betonu o odpowiedniej jakości i grubości otuliny 
betonowej wynoszącej co najmniej 5 cm, aby uniknąć korozji tych elektrod. 
Uziomy fundamentowe mogą być wykonane z: 
- taśm lub drutów stalowych, 
- drutów miedzianych. 

Elementy stalowe gołe lub cynkowane na gorąco, znajdujące się w otulinie betonowej mogą być wykorzystane jako uziomy 
fundamentowe. 
Zaleca się, aby przewody uziemiające przyłączone do uziomów fundamentowych były wprowadzone do betonu od wewnętrznej 
strony obiektu budowlanego, a w przypadku gdy są one wprowadzone do betonu od zewnętrznej strony to miejsce ich 
wprowadzenia powinno znajdować się nad powierzchnią ziemi. 
Zaleca się wzajemne łączenie sztucznego uziomu fundamentowego i stalowego zbrojenia żelbetowych konstrukcji z wyjątkiem 
zbrojenia naprężanego. 



Doboru przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą należy dokonywać zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364- 
5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów”. 

 
Jako elementy zabezpieczeń przed prądem przetężeniowym (przeciążenie i zwarcie) należy stosować w obwodach odbiorczych 
wyłączniki nadprądowe. 
Urządzenia zabezpieczające powinny działać w sposób selektywny (wybiórczy), to znaczy 

w przypadku uszkodzeń wywołujących przetężenie powinno działać tylko jedno zabezpieczenie, zainstalowane najbliżej miejsca 
uszkodzenia w kierunku źródła zasilania. Działanie zabezpieczenia powinno spowodować wyłączenie uszkodzonego odbiornika 
lub obwodu, zachowując ciągłość zasilania odbiorników i obwodów nieuszkodzonych. 
Zabezpieczenia przetężeniowe działają selektywnie (wybiórczo), jeżeli ich pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe nie 
przecinają się ani nie mają wspólnych obszarów działania. 

 
Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami różnicowoprądowymi) w instalacjach elektrycznych ma na celu: 

- ochronę przy uszkodzeniu przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń jako 
elementów samoczynnego wyłączenia zasilania, 

- ochronę uzupełniającą w układach a.c. w przypadku uszkodzenia środków ochrony 
podstawowej i/lub środków ochrony przy uszkodzeniu lub w przypadku nieostrożności 
użytkowników, przy zastosowaniu wyżej wymienionych urządzeń o znamionowym prądzie 
różnicowym nie większym niż 30 mA w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych o 
prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, które są przewidziane do powszechnego 
użytkowania i do obsługiwania przez osoby niewykwalifikowane oraz w obwodach 
zasilających urządzenia ruchome o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, 
używane na zewnątrz, 

- ochronę przed pożarami wywołanymi prądami doziemnymi przy zastosowaniu wyżej 
wymienionych urządzeń o znamionowym prądzie różnicowym nie większym 
niż 500 mA. 

Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA w 
obwodach zasilających gniazda wtyczkowe na terenie budowy, w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi 
itp. nakazują arkusze normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700. 

 
W szafach sterowniczych, pulpitach operatorskich oraz innych przestrzeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony 
przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania we właściwym czasie, powinny być zastosowane dodatkowe 
połączenia wyrównawcze ochronne. 

Dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne, takie 
jak: 

- części przewodzące dostępne, 
- części przewodzące obce, 
- przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych, 
- metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 
Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie 
przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. 

Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz liczby łączonych przewodów, a także 
środowiska, w którym połączenie to ma pracować. 

 
Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych należy zapewnić przez stosowanie 
ograniczników przepięć. 
W systemie ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie ważny jest podstawowy układ ochrony, zainstalowany na początku 
instalacji. Tworzące ten układ ograniczniki przepięć 
powinny zapewnić podstawową ochronę przed wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci 
elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi, nawet w przypadku bezpośredniego uderzenia pioruna w budynek. 
Ograniczniki te należy instalować bezpośrednio w złączu, w pobliżu złącza lub w rozdzielnicy głównej. 
Ograniczniki powinny być włączone między każdy przewód fazowy i uziom oraz między 

przewód neutralny N i uziom, jeżeli przewód N nie jest na początku instalacji uziemiony. Należy zastosować możliwie najkrótsze 
przewody łączące ograniczniki przepięć 
(najlepiej, aby całkowita ich długość nie przekraczała 0,5 m). 

Przewody uziemiające ograniczników przepięć powinny mieć przekrój nie mniejszy 

niż 16 mm2 Cu. 

Dla większości urządzeń elektrycznych ograniczenie się tylko do ograniczników 
tworzących podstawowy układ ochrony jest niewystarczające. Należy zastosować w 
dalszych częściach instalacji elektrycznej ograniczniki przepięć tworzące dalsze stopnie 
ochrony, odpowiednio do przyjętej kategorii wytrzymałości udarowej (kategorii 
przepięć).Ograniczniki te należy instalować w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych, a 
w przypadku urządzeń specjalnie chronionych w gniazdach wtyczkowych, puszkach 
instalacyjnych lub bezpośrednio w chronionym urządzeniu. Powinny być one włączone 
między każdy przewód czynny (L1; L2; L3; N) i szynę uziemiającą lub przewód 
ochronny. Przy stosowaniu ochrony przeciwprzepięciowej wielostopniowej, dla 
zapewnienia koordynacji działania poszczególnych aparatów, odległości pomiędzy 
ogranicznikami przepięć z iskiernikami (odgromniki) a ogranicznikami przepięć 



warystorowymi (ochronniki) powinny wynosić od kilku do kilkunastu metrów. 
Szczegółowe zalecenia w tym zakresie podają producenci ograniczników przepięć. W 
innym przypadku konieczne jest zastosowanie pomiędzy nimi dodatkowego aparatu w 
postaci tak zwanej „indukcyjności odsprzęgającej”. 

 
Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
wymianę bez naruszania konstrukcji obiektu w sposób zagrażający jej bezpieczeństwu. 
Trasy przewodów elektrycznych powinny być prowadzone w liniach prostych, równoległych do krawędzi placów manewrowych. 
Należy stosować przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi. 

 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami 
(sanitarnymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Należy 
tu szczególnie zapewnić ochronę przed skutkami prądów indukowanych w wewnętrznych instalacjach przez prąd piorunowy 
płynący w przewodach zewnętrznej instalacji piorunochronnej. 
Prąd ten może indukować w przewodzących pętlach instalacji wewnętrznej, w wyniku sprzężeń magnetycznych, znaczne 
przepięcia. Skutki działania tych prądów piorunowych można złagodzić poprzez zastosowanie połączeń wyrównawczych części 
przewodzących wewnętrznych i zewnętrznych oraz włączenie tam, gdzie to konieczne ograniczników przepięć. 

 
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z zamocowaniami, stosowane 
w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie 
przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygnału z zachowaniem właściwości zapewniających poprawne 
funkcjonowanie urządzeń przez czas wymagany do uruchomienia i działania 
urządzenia (minimum 1 godzina). 

 
Połączenia przewodów elektrycznych należy wykonywać za pomocą spawania (lutowania), zacisków śrubowych lub 
samozaciskowych. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych połączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. 
Nie należy stosować połączeń skręcanych. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk 
jest przystosowany, 

Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych 
lub samozaciskowych, 

- oczkowe, dla przewodów przyłączanych pod śrubę lub wkręt( oczko o średnicy 
wewnętrznej większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu), które należy wyginać w prawo, 

- z końcówką. 
Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

- proste, nie wymagające obróbki, po zdjęciu izolacji przyłączone do specjalnie 
przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące 
uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

- z końcówką, 
- z tulejką(końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 
W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód 
neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 
Żyły kabli i przewodów wielożyłowych oraz przewodów sznurowych powinny być oznaczane kolorami podanymi w tablicach nr 1 
i nr 2. W tablicach tych podano kolory żył w zależności od ilości żył, a w przypadku kabli i przewodów czterożyłowych lub 
pięciożyłowych podano kolejność występowania poszczególnych kolorów. 
Identyfikacja za pomocą kolorów nie jest wymagana w przypadku przewodów koncentrycznych, żył płaskich przewodów giętkich 
bez powłoki oraz przewodów w izolacji z materiału, który nie może być oznaczany kolorem, np. przewody o izolacji mineralnej. 

 
Tablica   1 Kable i przewody oraz przewody sznurowe z żyłą zielono-żółtą 

 

 
Liczba żył 

Kolory żył 
b

 

Żył
a 
ochro
nna 

Żyła robocza (czynna) 

3 Zielono-żółty Niebieski Brązowy   
4 Zielono-żółty - Brązowy Czarny Szary 

4 
a 

Zielono-żółty Niebieski Brązowy Czarny  
5 Zielono-żółty Niebieski Brązowy Czarny Szary 

a 
Tylko dla wybranych zastosowań. 

b 
W tablicy tej nieizolowane przewody koncentryczne takie jak metalowa powłoka, druty pancerza czy druty żyły powrotnej 
nie są określane jako żyła. 



Tablica   2 Kable i przewody oraz przewody sznurowe bez żyły zielono-żółtej 

 

 
Liczba 

żył 

Kolory 

żył 
b

 

2 Niebiesk
i 

Brązowy    
3 - Brązowy Czarny Szary  

3 
a 

Niebiesk
i 

Brązowy Czarny   
4 Niebiesk

i 
Brązowy Czarny Szary  

5 Niebiesk
i 

Brązowy Czarny Szary Czarny 

a 
Tylko dla wybranych zastosowań. 

b 
W tablicy tej nieizolowane przewody koncentryczne takie jak metalowa powłoka, druty pancerza czy druty żyły powrotnej  
nie są określane jako żyła. 

 

W przypadku kabli jednożyłowych w powłoce oraz przewodów w izolacji powinny być stosowane niżej podane kolory izolacji: 

- kombinacja kolorów zielonego i żółtego dla oznaczania przewodu ochronnego oraz kolor niebieski dla oznaczania przewodu 
neutralnego, 
- kolory brązowy, czarny i szary dla oznaczania przewodów fazowych . 

 
 

W rozwiązaniach instalacji telekomunikacyjnych i automatyki należy stosować następujące zasady: 

- instalację telekomunikacyjną/automatyki budynku stanowią elementy infrastruktury teletechnicznej, w szczególności kable i 
przewody wraz osprzętem instalacyjnym i urządzeniami, począwszy od punktu połączenia siecią telekomunikacyjną/zasilającą 

- główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej/automatyki powinny być prowadzone w wydzielonych kanałach instalacyjnych, 
których sposób użytkowania nie może powodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału, 

- prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej/automatyki i rozmieszczenie urządzeń 
powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi  instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania, 

- miejsca lub pomieszczenia przeznaczone na osprzęt i urządzenia instalacyjne, powinny być łatwo dostępne dla obsługi 
technicznej, 

- metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej/automatyki należy objąć połączeniami wyrównawczymi i 
zastosować w instalacji urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach połączyć z 
instalacją piorunochronną lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. 

 
Wymagania w zakresie automatyki: 

1. Stosować wysokość napięcia sterującego stycznikami i przekaźnikami na poziomie 24VDC (230VAC dozwolone po 
wcześniejszych ustaleniach ze Zleceniodawcą. 

2. Stosować analogowe sygnały sterujące pracą urządzeń wykonawczych zgodnie ze standardem 4..20 mA, lub 0..20mA. 

3. Wielkość pneumatycznego sygnału sterującego pracą elektrozaworów i zaworó procesowych utrzymać w zakresie 4,5..6 bar. 

4. Stosować napięcie zasilające inicjatory, krańcówki, czujniki, fotokomórki  i sensory na poziomie 24VDC 

5. Silniki, skrzynki zaciskowe, szafy sterownicze i pulpity sterownicze dostarczyć w klasie ochrony IP 54, pozostałe elementy 
sterownicze w klacie ochrony IP 65..68 

6. W szafach sterowniczych i pulpitach sterowniczych przewidzieć przestrzeń rezerwową na poziomie 25%. 

7. Przy stosowaniu silnikow elektrycznych o mocy powyżej 7,5kW stosować jako uklady rozruchowe połączenia gwiazda/trójkąt, 
sofstarty rozruchowe lub przetwornice częstotliwości. 

8. Należy stosować  szafy  i pulpity sterownicze w wykonaniu z  blachy  stalowej,  z  ramami  o  wytrzymałości  na 

odkształcenie i drzwiami, jak też poszycia z blachy o grubości 2mm. Montaż wyposażenia elektrycznego na wystarczająco 

solidnej  płycie  montażowej. Klasa ochrony: IP54 

Farba: wewnątrz i na zewnątrz grunt i lakier wierzchni wykończeniowy 

Kolor: lakier wierzchni wykończeniowy RAL 7035 

Gabaryty szaf: w każdym przypadku omówić ze Zleceniodawcą. 

Jednostka transportowa nie może przekroczyć 2m. 

Ustawienie szaf i pulpitów sterowniczych poprzez wykucie w posadzce lub na cokole betonowym. 

Wprowadzenie kabli zawsze od dołu. 

Każde drzwi szafy mają mieć zamknięcie dźwigniowe z wkładką podwójną (zaczep 3mm) W przypadku drzwi podwójnych zamek 

taki otrzymują tylko drzwi prawe. 

W przypadku zastosowania lampek kontrolnych należy przewidzieć z reguły test żarówek. Wyjątkiem są tutaj małe pulpity i 

wskazanie napięcia sterującego. 

W każdej szafie rozdzielczej zainstalować oświetlenie wewnętrzne 

W przypadku szaf rozdzielczych ze sterowaniem SPS należy w połowie wysokości szafy (ale nie w oprawie oświetleniowej) 

zainstalować gniazdo wtykowe z zabezpieczeniem 2A. 

Przy zamkniętej szafie mogą być widoczne tylko łączniki, urządzenia zadające sygnał, kontrolki i mierniki oraz panele 

operatorskie. 



Montaż wentylatora: w każdym przypadku uzgadniać ze Zleceniodawcą. przeważnie: wlot powietrza z filtrem u dołu po 

prawej/wentylator po lewej u góry w drzwiach szafy. 

Szafy i pulpity sterownicze znajdujące sią na zewnątrz wyposażyć w grzałki antykondensacyjne i systemy grzewcze uruchamiane 

w sezonie zimowym. 

Każde drugie drzwi po stronie wewnętrznej mają być wyposażone w teczkę do przechowania rysunków i dokumentacji. 

Celem poprowadzenia przewodów sterowania i nisko obciążonych przewodów do 4mm2 na płytach montażowych szaf należy 

zamocować korytka kablowe mocowanie wkrętami. 

Jako opisy na zewnątrz stosować przykręcane tabliczki z tworzywa z nazwami systemowymi. 

Jako opisy wewnątrz stosować znaki numeracyjne na listwach przyłączeniowych i na odchodzących kablach. 

Wszystkie opisy muszą się także znaleźć na schematach elektrycznych. 

9. Na wyłączniki główne należy stosować łączniki mocy wg PN-IEC 60364-5-537:1999 

Wyłącznik główny ma być dostępny przy zamkniętych drzwiach szafy. 

10. Przewody przed wyłącznikiem głównym, przy napięciach do 500V należy wykonać ze wzmocnioną izolacją i będą one 

zabezpieczane rozłącznikami  silnikowymi iskrobezpiecznymi lub osobnymi bezpiecznikami dla podłączanych odbiorników 

takich, jak ogrzewanie, oświetlenie etc. 

11. Zabezpieczenia  silnikowe stosować w następującej konfiguracji: 

- wyłącznik ochronny silnika, 

- stycznik, 

- stycznik pomocniczy (typ wg uzgodnienia) 

12. Wyposażenie odgałęzień silnikowych z falownikiem: 

- kabel zasilający falownik zabezpieczyć poprzez wyłącznik ochronny silnika lub bezpieczniki NH 

- kabel między falownikiem a silnikiem ma być ekranowany z ekranem uziemionym. 

13. Wszystkie wyzwalacze nadmiarowo-prądowe ew. wyłączniki ochronne silników należy ustawiać na dany prąd znamionowy 

silnika. 

14. Cała dokumentacja elektryczna (osprzęt i oprogramowanie) ma być przekazana w 2 egzemplarzach w formie 

papierowej i elektronicznej. Dokumentacja ta musi być przekazana przed przekazaniem instalacji do użytkowania. 

15. Schematy elektryczne mają być na formacie A4. Symbole elektryczne wg DIN; zwłaszcza DIN 40713. Schematy elektryczne 

mają być wykonane w CAD (zalecany EPLAN) i przesłane w 2 egzemplarzach, plus CD-ROM. Na każdym arkuszu podać napięcie 

zasilania i opis zabezpieczenia. Na schematach należy nanieść elektryczne wartości napięcia, prądu  i  mocy  przy 

bezpiecznikach,  bezpiecznikach  automatycznych, bimetalach, transformatorach i silnikach. 

16. Wymagana struktura dokumentacji 

- spis treści 

- przegląd klucza do oznaczeń instalacji i miejsc 

- plan ogólny ustawiania z wykazem kabli 

- plan montażu urządzeń 

- schemat elektryczny 

- plan zacisków 

- wykaz urządzeń 

- opis poszczególnych urządzeń. 

17. Jako aparaturę sterującą stosować urządzenia firm Siemens lub Eaton lub innych producentów lecz o tej samej 

funkcjonalności. 

18. Dla listew połączeniowych i zacisków czujników i inicjatorów stosować sprzęt firmy Weidmuller lub WAGO lub innych 

producentów lecz o tej samej funkcjonalności.. 

19. Jako czujniki, inicjatory i fotokomórki stosować urządzenia firm IFM, Turck lub Sick lub innych producentów lecz o tej samej 

funkcjonalności. 

20. W przypadku implementacji systemów bezpieczeństwa stosować sprzęt firm Pilz lub Sick lub innych producentów lecz o tej 

samej funkcjonalności. 

21. Dla systemów komunikacji światłowodowej i Ethernetowej/ Internetowej stosować sprzęt firm Hirschmann i Cisco lub innych 

producentów lecz o tej samej funkcjonalności.. 

21. Przy budowie systemów światłowodowych wykorzystywać światłowody jednomodowe z włóknami zakończonymi 

końcówkami typu SC. 

22. Wszystkie zastosowane urządenia sieciowe powinny być tak dobrane i skonfigurowane aby cały system sieciowy pracował z 

prędkości min. 1 GB/s. (nie dotyczy systemów sterowania przy użyciu sterownikow PLC) 

23. Jako system automatyzacji stosować urządzenia firmy Siemens seria Simatic S7 lub innych producentów lecz o tej samej 

funkcjonalności. 

24. Jako panele operatorskie stosować panele firmy Siemens ( serie OP, MP, TP dostosowane do potrzeb) lub innych 

producentów lecz o tej samej funkcjonalności. 

25. W celu spełnienie wymagań dotyczących systemu monitoringu CCTV należy: 

a) określić strefy lub obiekty, które wymagają dozoru, 

b) określić ilość oraz lokalizację kamer, koniecznych do nadzorowania ustalonych stref lub obiektów, 

c) ocenić istniejące oświetlenie oraz rozważyć potrzebę ewentualnego nowego lub dodatkowego oświetlenia, 

d) wybrać kamery i sprzęt w zależności od warunków środowiskowych pracy systemu, 

e) skonfigurować centrum dozorowe, 



f) uwzględnić zasilanie urządzeń, 

g) określić procedury funkcjonalne i użytkowe, 

h) uwzględnić konserwację. 

26. Przy budowie systemu monitoringu stosować kamery IP podłączone do odseparowanej sieci monitoringu. System 

monitoringu powinien umożliwiać dostęp do niego poprzez przeglądarke internetową. 

27. Zaproponować System identyfikacji pojazdów i ilości przejazdów poprzez poszczególne tory szkoleniowe. System powinien 

zawierać bramki przejazdowe połączone połączone z aplikacją komputerową umozliwiającą bieżący monitoring przejazdów oraz 

ich archiwizację. 

System monitoringu musi zostać przedstawiony Zleceniodawcy do wcześniejszej akceptacji przed rozpoczęciem wdrozenia. 
 

 
2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej i sterowniczej powinny spełniać wymagania norm IEC 
odpowiednich dla wyrobu. Powinny mieć takie parametry techniczne, aby odpowiadały warunkom, w których mają być 
zastosowane. Każdy element powinien być oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniach, naprawach lub przy zmianach 
instalacji była możliwa identyfikacja jego elementów. Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, 
atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 
Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody Inspektora nadzoru. 

 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiajacego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, i wskazaniach Kierownika projektu. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wiertarka udarowa, szlifierka kątowa, spawarka inwertorowa, sprzęt ręczny, mierniki, koparka kołowa, środki 
transportu, żuraw samochodowy. 

 
4. TRANSPORT 

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

- ułożenie zewnętrznych linii zasilających kablem ziemnym w rowie kablowym 
- montaż szaf/pulpitów sterowniczych na podstawach fundamentowych 
- wykonanie ślepych otworow dla okablowania 
- wykonanie przebić w ścianachfundamentowych 
- ułożenie przewodow kabelkowych 
- montaż aparatury instalacyjnej w szafach/pulpitach sterowniczych 

- podłączenie zainstalowanych urządzeń (zapór mechanicznych, kurtyn wodnych, zraszaczy, tablic świetlnych i czujników)  
do aparatury zainstalowanej w szafach/pulpitach 

- montaż tablic wskaźnikowych swietlnych 
- obrobka przewodow 
- montaż  opraw oświetleniowych 
- wykonanie instalacji odgromowej 
- ułożenie linii oświetlenia terenu kablem ziemnym w rowie kablowym 
- montaż kompletnych lamp oświetleniowych 
- montaż instalacji sterowniczej pneumatycznej 
- ułożenie w przygotowanych rowach kablowych rur polietylenowych w osłonach 
- podłączenie instalacji pneumatycznej do ukladów wykonawczych (zawory , siłowniki) 
- wykonanie pomiarow oporności izolacji 
- wykonanie pomiarow skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- wykonanie pomiarow natężenia oświetlenia 

- wykonanie pomiarow oporności uziemienia 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Dokument przekazania placu budowy, zapewnienie przez Zamawiajacego odpowiednich mediów (energia elektryczna, woda, 
odprowadzenie ścieków). 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy skontrolować wykonane roboty na zgodność z dokumentacją techniczną i odpowiednimi przepisami przez oględziny i 
wymagane pomiary. 
Uzyskane wyniki muszą spełniać wymagania odpowiednich przepisów. 

6.2. Badania w czasie robót 

Sprawdzanie ciągłości żył przewodów 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
Sprawdzanie poprawności połączeń 
Sprawdzanie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową 
Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych 

 
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników muszą być sporządzone protokóły. 
Badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania. 
Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle ) z badań i pomiarów . 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiaru robót są: 
- dla układanych rur, przewodów, kabli – mb. 
- dla montażu aparatury, osprzętu – szt. 
- dla pomiarów – odcinek lub punkt 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty zanikające – sprawdzenie przez inspektora zgodności robót ze Specyfikacją Techniczną i Projektem.. 
Odbiór końcowy – Sprawdzenie wykonania robót wg ST i P.B przez komisję powołaną przez inwestora na wniosek wykonawcy . 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9. 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

Wykonanie robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie elementów zgodnie z instrukcją producenta lub ST 

- przeprowadzenie badań i pomiarów 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

§ 53 ust. 2 
PN-EN 62305-1:2008 
Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
§ 98 ust. 2 

PN‑IEC 364‑4‑481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w zakresie 
pkt. 481.3.1.1) 
PN-HD 60364-1:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 



PN-IEC 60364-4‑42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4‑43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 
PN-IEC 60364-4-45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem 
napięcia 
PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 
PN-IEC 60364-5-534:2003 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN‑IEC 60364‑5‑537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN‑HD 60364‑5‑54:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych 
PN-HD 60364-5-559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - 
Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 
PN-HD 60364-6:2008 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
PN‑EN 60445:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja 
zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

PN‑EN 60446:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja 
przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi 
§ 116 ust. 3 
PN-HD 60364-5-54:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych 
§ 180 

PN‑IEC 364‑4‑481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych (w zakresie 
pkt. 481.3.1.1) 
PN-E-08501:1988 

Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN‑EN 50310:2007 



Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 
PN-IEC 60364-7-714:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje 
oświetlenia zewnętrznego 
EN 954/ISO 13849: 

Bezpieczeństwo maszyn – Komponenty systemów sterowania ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
IEC/EN 61508: 
Funkcjonalne bezpieczeństwo elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa. 



R-14.00.01 

PRZESZKODY MECHANICZNE 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 

 
- Zakupem I montażem szarpaka (urządzenia destabilizującego tor jazdy) 

 
w ramach budowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu przy ul. 3- 

maja. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu zakup i 

montaż: 

 a/ szarpaka 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D-M-00.00.00 pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 1.5. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inwestora i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego 

 
2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”, pkt. 2. 

 
2.2. Montaż urządzeń 

2.2.1. Szarpak 
 

 szarpak zainstalować we wcześniej przygotowanej konstrukcji fundamentowej żelbetonowej 

 w konstrukcji fundamentowej uwzględnić jej odwodnienie 

 urządzenia napędowe szarpaka umieścić pod płytą szarpaka w komorze fundamentowej 

 w komorze fundamentowej przewidzieć oświetlenie serwisowe 24VAC 

 do komory fundamentowej doprowadzić zasilanie elektryczne do urządzenia napędowego oraz przewody sterownicze 

 
2.3. Standard wykonania: 

2.3.1. szarpak 

 
Szarpak o parametrach: 

 
 regulowanie ruchu szarpaka bezstopniowo od 0-100% 

 wychylenie przy szarpnięciu samochodem do 30 cm ( zakres w 2 strony do 60 cm) 

 możliwość zmiany kierunku szarpnięcia pomiędzy lewy, prawy i losowy 

 możliwość kontroli szarpaka z panelu kontrolnego kompatybilnego z całym układem sterowania ODTJ , np.: firmy 

Siemens lub Eaton lub innych producentów lecz o tej samej funkcjonalności 



 załączenie się szarpaka w zakresie prędkości od 25-65 km/h za pośrednictwem układu czujników detekcji pojazdów 

zatopionych w nawierzchni 

 maksymalna prędkość płyty 3,0 m/s 

 wymiary dł x szer x gł = 3,0x2,7x1,4m z tolerancją ±0,2m 

 możliwość korzystania z płyty z szarpakiem w czasie naprawy i konserwacji szarpaka 
 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-M-00.00.0 pkt 3. 

 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez Wykonawcę przy jednoczesnym 

zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących użytkowania. Prace montażowe należy wykonywać ręcznie przy 

użyciu drobnego sprzętu pomocniczego oraz wskazanego przez producenta urządzenia. 

 
4.2. Transport materiałów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń 

przewożonych urządzeń i materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami 

BIOZ. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenia prac budowlanych. Urządzenia powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu. 

 
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 

umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę handlową), nr PN 

lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak 

budowlany. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU-00.00.00 pkt 5. 

 
Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego. 

 
 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Montaż należy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania wykopu, sprawdzeniem wysokości posadowienia zgodnie z 

instrukcjami producenta. 

Wykonać fundament zgodnie z instrukcjami producenta. 

W wykopie można umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą urządzeń. 

Ułożenie kabli zasilających i sterujących pracą urządzeń w rurach osłonowych 

Zamontowanie tablicy świetlnej pokazującą prędkość pojazdu przy dojeździe do przeszkody suchej w miejscu wskazanym w 

projekcie budowlanym lub wg instrukcji producenta urządzenia. 

 
5.3. Montaż urządzeń. 

a/ szarpak 

Montaż szarpaka należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Zespół napędowy urządzenia powinien być zamontowany 

w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań na konstrukcje urządzenia. Po zakończeniu montażu  urządzenia podłączyć do 

aparatury zainstalowanej w szafach elektrycznych a system sterowania skonfigurować z urządzeniami , np.: firmy Siemens seria 

Simatic S7 lub innych producentów lecz o tej samej funkcjonalności 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

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

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac. Kontrola ta powinna polegać na: 

sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do obsługi sprzętu) oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, 

sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 

 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego przedmiotu zamówienia powinna obejmować: 

Kontrolę gotowego urządzenia, 

Kontrolę między operacyjną, 

Kontrolę końcową. 

 

6.2.1. Kontrola między operacyjna. 

 
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6.1.2. Kontrola końcowa. 

 
Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń i trwałych zabrudzeń elementów urządzeń. 

Sprawdzenie wykonania montażu urządzeń, jego działania (test próbny, jazdy próbne). 

6.1.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 

dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać 

prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

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

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 

a/ szarpak 

- 1 szt. kompletnego urządzenia. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt 6. 

 
Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór 

inwestorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące prowadzenia montażu. 

 
8.1.1. Odbiór materiałów. 

 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 

właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 
8.1.2. Odbiór techniczny robót. 

 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 



Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu wykonanego przedmiotu 

zamówienia z podanymi w wytycznych wymogami. Należy ocenić następujące elementy: wykonanie podłączenia zasilania 

urządzeń, sterowanie, wyposażenie, zamontowanie urządzeń. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

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

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Płatność należy przyjmować jako ryczałt za wykonane prace zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową po odbiorze Robót. 

Wykonanie jednostki obmiarowej szarpaka obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

 
- dostarczenie materiałów, narzędzi, sprzętu 

 
- zakup i dostarczenie szarpaka ( urządzenia destabilizującego tor jazdy)  na plac budowy 

 
- zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich usunięciem 

 
- wykonanie wykopu 

 
- wykonanie fundamentu gwarantującego stabilność urządzenia 

 
- montaż urządzenia w przygotowanym wykopie 

 
- dopasowanie i wyregulowanie urządzenia 

 
- ułożenie kabli zasilających i sterujących pracą urządzeń w rurach osłonowych 

 

- podłączenie do zasilania i głównego sterowania 

 
- próby użytkowe i regulacje 

 
- usunięcie zabrudzeń, 

 
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 
PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 
 

A-15.00.00  

ZAPLECZE KONTENEROWE 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem zaplecza kontenerowego.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
SST stanowi dokument będący podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 

zawartych w projekcie budowlanym, w ramach zadania prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz, pod nazwą: budowa ośrodka doskonalenia techniki 

jazdy z budynkiem biurowo-szkoleniowym realizowanym na dz. nr ew. 5272/2 z obrębu 15, Sieradz. 

 
 
 
 



1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż kontenerów występujących w obiekcie przetargowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodna z dokumentacja 
techniczna, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 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. Ponadto materiały stosowane do wykonania kontenera 
sanitarnego oraz elementów wyposażenia 
techniczno-instalacyjnego powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1  Wszelkie materiały do wykonania kontenera oraz elementów wyposażenia techniczno-
instalacyjnego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
 
2.2.2  Kontener 
Należy wykonać kontener o konstrukcji stalowej wykonany jako gotowy obiekt przewidziany do 
montażu na placu budowy na wcześniej wykonanych fundamentach z bloczków betonowych. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
       
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
 
4.2. Transport kontenerów 
 
Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 



przystosowanymi do przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu 
kontenery powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania kontenera sanitarnego oraz elementów wyposażenia 
techniczno-instalacyjnego powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty związane z wykonaniem fundamentów, przyłącza wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej i elektrycznej, 
2) Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
5.3. Wykonanie zaplecza kontenerowego 
 
 
5.3.1 Fundamenty 
 
Fundamenty należy wykonać zgodnie z rzutem fundamentów rys. K03 z projektu 
wykonawczego. Stopy fundamentowe w postaci bloczków betonowych o wymiarach 24x24x42 
cm należy wykonać na placu budowy, a poziom posadowienia dostosować do lokalnych 
warunków gruntowych. 
 
5.3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 
 
Wykonywaną konstrukcję należy zabezpieczyć zgodnie z PN-EN ISO 12944. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 
12944-4. Powierzchnię stalową należy przygotować do malowania za pomocą obróbki 
strumieniowo-ściernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem 
powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione 
niemalowane. W każdym przypadku z powierzchni stali należy usunąć wszelkie oleje i płyny – 
przeprowadzić odtłuszczanie i odpylanie. Należy zastosować minimum trzy warstwy 
zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane należy zmyć wodą i osuszyć, a uprzednio 
malowane uszkodzone miejsca naprawić. Ostatnią warstwę należy nałożyć na budowie po 
zakończeniu montażu i spawania. 
Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym 
spełniać wszystkie wymagania producentów farb zawarte z kartach katalogowych 
wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania przed nałożeniem 
następnej warstwy, warunków w trakcie aplikacji, schnięcia i utwardzania powłok. 
Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich winny spełniać wymagania 
producentów. Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura 
otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa niż 5oC. Wilgotność względna 
nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być 
wyższa o min. 3oC. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostępne po montażu winny 
być pomalowane przed montażem. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez 
uszkodzeń, smug, plam, śladów pędzla, zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. 
Powłoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 
 
5.3.3 Montaż kontenerów 
 
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta 
kontenerów. 
Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji służącej 
do oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą 
liną a linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°. 



Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
5.3.4 Wykonanie robót montażowych 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta. 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- wykonać podwaliny, fundamenty, 
- sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i 
linie odniesienia rzędnych obiektu 
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi 
Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć 
warstwą smaru 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym 
 

 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem kontenera oraz elementów 
wyposażenia techniczno-instalacyjnego badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót instalacyjnych. Wszystkie materiały, jak również materiały 
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania obiektu z OST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót. 
 
6.4. Badania w czasie wykonywania robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanego obiektu w szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
- prawidłowości wykonania poszczególnych elementów obiektu; 
- jakości wykonania poszczególnych elementów obiektu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.  00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne”  
pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór kontenerów na miejscu ich montażu 
 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do dokumentacji 
technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów 
potwierdzających wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór 
kontenerów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
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 obejmuje : 
- dostawę i montaż kompletnego zaplecza na przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia 
kontenerów. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

 
 


