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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓL NE odnosi si ę do wymaga ń wspólnych 
dla poszczególnych wymaga ń technicznych dotycz ących wykonania i odbioru Robót, które 
zostan ą wykonane w ramach przebudowy ul Błonie w Łosicach 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowi ą cz ęść Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
nale Ŝy je stosowa ć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkci e 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Wymagania ogólne nale Ŝy rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni Ŝej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
D.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE  
 
D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
 
D. 01.02.01 USUNI ĘCIE  DRZEW  
 
D. 01.02.02 ZDJ ĘCIE  WARSTWY HUMUSU  
 
D.01.02.04. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  
 
D.02.00.01. ROBOTY  ZIEMNE  - WYKONANIE  WYKOPÓW  
 
D.02.03.01  ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPÓW  
 
D.04.01.01. PROFILOWANIE  I  ZAG ĘSZCZANIE  PODŁOśA  
 
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KO NSTRUKCYJNYCH  
 
D.04.04.01. PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  NATURALNEGO  
 
D.04.04.02. PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  STABI LIZOWANEGO  MECHANICZNIE  
 
D.04.08.01. WARSTWA  WYRÓWNAWCZA Z  BETONU  ASFALTO WEGO  
 
D.05.03.05. NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO WA RSTWA  WIĄśĄCA I  ŚCIERALNA  
 
D.05.03.23a. NAWIERZCHNIE I CHODNIKI Z KOSTKI  BRUK OWEJ  BETONOWEJ  
 
D.08.01.01b. KRAW ĘśNIKI BETONOWE  
 
D.08.03.01. OBRZE śA  BETONOWE 
 
D.07.05.01. REGULACJA  URZ ĄDZEŃ  PODZIEMNYCH  
 
D.06.01.01. ZIELE ŃCE -HUMUSOWANIE    
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poni Ŝej okre ślenia nale Ŝy rozumie ć w ka Ŝdym przypadku nast ępuj ąco: 
 
1.4.1. 
Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie b ędący budynkiem, stanowi ący cało ść techniczno 

uŜytkow ą 
(droga) albo jego cz ęść stanowi ącą odr ębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ęzeł). 
1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni l ub odsuni ęty 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 urz ądzeniami technicznymi zwi ązanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta Ŝowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona d o ruchu 
pojazdów obsługuj ących zadanie budowlane na czas jego wykonania, prze widziana do usuni ęcia po 
jego zako ńczeniu. 

1.4.5. 
Dziennik budowy oznacza oficjalny dziennik, prowadz ony na budowie przez wykonawc ę 
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego. 
1.4.6. 
In Ŝynier osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzn aczona przez Zamawiaj ącego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowied zialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.4.7. 
Jezdnia - cz ęść korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.8. 

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa Ŝniona do kierowania robotami i do 
wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontra ktu. 

1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dziel ącymi jezdnie. 

1.4.10. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł ączenia. 
1.4.11. 
Korpus drogowy -nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.12. 
Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w ce lu uło Ŝenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.13. Rejestr obmiarów -akceptowany przez In Ŝyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, 

słu Ŝący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiarów dokonywanych robót w formie wylicze ń, szkiców i 
ew. dodatkowych zał ączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez In Ŝyniera. 

1.4.14. 
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcz e, zaakceptowane przez Zamawiaj ącego 

,niezb ędne do przeprowadzenia wszelkich bada ń i prób zwi ązanych z ocen ą jako �ci materiałów oraz 
robót. 

1.4.15. 
Materiały -wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj ą projektow ą i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
1.4.16. Nawierzchnia -warstwa lub zespół warstw słu Ŝących do przejmowania i rozkładania 

obci ąŜeń od ruchu na podło Ŝe gruntowe i zapewniaj ących dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpo średnio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ąŜąca -warstwa znajduj ąca si ę mi ędzy warstw ą ścieraln ą a podbudow ą ,zapewniaj ąca 

lepsze rozło Ŝenie napr ęŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow ę. 
c) Warstwa wyrównawcza -warstwa słu Ŝąca do wyrównania nierówno ści podbudowy lub profilu 

istniej ącej nawierzchni. 
d) Podbudowa -dolna cz ęść nawierzchni słu Ŝąca do przenoszenia obci ąŜeń od ruchu na podło Ŝe 

.Podbudowa mo Ŝe składa ć si ę z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza -górna cz ęść podbudowy spełniaj ąca funkcje no śne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo Ŝe ona składa ć si ę z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz ęść podbudowy spełniaj ąca, obok funkcji no śnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, m rozu i przenikaniem cz ąstek podło Ŝa. 
MoŜe zawiera ć warstw ę mrozoochronn ą, ods ączaj ącą lub odcinaj ącą. 
g)Warstwa mrozoochronn ą -warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona naw ierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ąca -warstwa stosowana w celu uniemo Ŝliwienia przenikania cz ąstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni le Ŝącej powy Ŝej. 
i) Warstwa ods ączaj ąca -warstwa słu Ŝąca do odprowadzenia wody przedostaj ącej si ę do 

nawierzchni. 
1.4.17. 
Niweleta -wysoko ściowe i geometryczne rozwini ęcie na płaszczy źnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. 
Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść -zgodno �ś wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a  

je śli przedział tolerancji nie został okre ślony -z przeci ętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. 
Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas ter enu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i zwi ązanych z ni ą urz ądze ń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo Ŝe równie Ŝ obejmowa ć teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz ądze ń chroni ących ludzi i środowisko przed 
uci ąŜliwo ściami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.21. 
Pobocze -cz ęść korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju po jazdów, umieszczenia 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. 
Podło Ŝe nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, le Ŝący pod nawierzchni ą do gł ęboko ści 

przemarzania. 
1.4.23. 
Podło Ŝe ulepszone nawierzchni -górna warstwa podło Ŝa, le Ŝąca bezpo średnio pod nawierzchni ą 

,ulepszona w celu umo Ŝliwienia przej ęcia ruchu budowlanego i wła ściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. 
Polecenie In Ŝyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy prz ez In Ŝyniera, w formie 

pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. 
Przedsi ęwzi ęcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego poł ączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometry cznych trasy w planie i przekroju podłu Ŝnym) 
istniej ącego poł ączenia. 

1.4.27. 
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Przepust , budowla o przekroju poprzecznym zamkni ętym, przeznaczona do przeprowadzenia 

cieku, szlaku w ędrówek zwierz ąt dziko Ŝyj ących lub urz ądze ń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.28. 
Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowi ący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rze ka, szlak w ędrówek dzikich zwierz ąt itp. 
1.4.29. 
Przeszkoda sztuczna -dzieło ludzkie, stanowicie utr udnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, ruroci ąg, kanał, ci ąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.30. 
Przetargowa dokumentacja projektowa -cz ęść dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót. 
1.4.31. 
Raporty dzienne -oznaczaj ą ksi ąŜkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje si ę wszystkie szczegóły 

dotycz ące nakładów robocizny, materiałów sprz ętu jak i wykonanych przez Wykonawc ę robót. 
1.4.32. 
Rekultywacja -roboty majce na celu uporz ądkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.33. 
Ślepy kosztorys -wykaz robót z podaniem ich ilo ści (przedmiarem) w kolejno ści technologicznej 

ich wykonania. 
1.4.34. 
Teren budowy -teren udost ępniony przez Zamawiaj ącego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ące cz ęść terenu budowy. 
1.4.35. 
Zadanie budowlane -cz ęść przedsi ęwzi ęcia budowlanego, stanowi ąca odr ębna cało ść 
konstrukcyjn ą lub technologiczn ą, zdoln ą do samodzielnego pełnienia funkcji 

technicznou Ŝytkowych. 
Zadanie mo Ŝe polega ć na wykonywaniu robót zwi ązanych z budow ą, modernizacj ą/ 
przebudow ą, utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych robót, bezpiecze ństwo wszelkich czynno ści 

na terenie budowy, metody u Ŝyte przy budowie oraz za ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, ST i  
poleceniami In Ŝyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych przeka Ŝe Wykonawcy teren budowy 

liniami wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (p rojekt budowlany  i  komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochron ę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub z niszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien p rzedstawi ć In Ŝynierowi harmonogram robót 
,i polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre ślonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b ędzie zawiera ć rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z In Ŝynierem oraz innymi odpowiednimi 

Instytucjami: 
(a)Powykonawcz ą dokumentacj ę odbiorow ą (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8. 4.2 

4egz. 
 (c)Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlany ch po istniej ącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 
(d)Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 
Wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienie m w/w dokumentacji s ą 

zawarte w cenie Kontraktowej i nie b ędą podlegały odr ębnej zapłacie. 
W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatk owych opracowa ń projektowych w trakcie 

budowy ,Wykonawca jest zobowi ązany wykona ć te projekty i uzgodni ć z In Ŝynierem w ramach ceny 
Kontraktowej. 

Projekty powinny by ć sporz ądzone przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien u zyska ć do wykonanych projektów opinie 
,uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 

Projekty wykonywane przez Wykonawc ę powinny by ć sporz ądzone i uzgodnione przez odpowiednie 
instytucje nie pó źniej ni Ŝ 14 dni przed rozpocz ęciem robót których dotycz ą. Projekty powinny 
uzyska ć akceptacj ę In Ŝyniera. 

 
1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawc ę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi i nformacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien zapatrze ć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwi ązane i inne dane 
potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów tec hnicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca 
moŜe składa ć te informacje kolejno w cz ęściach, ale ka Ŝda przedło Ŝona cz ęść musi by ć w 
dostatecznym stopniu kompletna by mogła by ć sprawdzona i zatwierdzona przez upowa Ŝnione jednostki 
niezale Ŝnie od cało ści projektu. 

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze 
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Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełni ć dokumentacj ę oraz rysunki dostarczone In Ŝynierowi 

w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania r obót. Wykonawca powinien dostarczy ć 
In Ŝynierowi. Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pros tej formie w trzech egzemplarzach dla 
kaŜdego uko ńczonego odcinka robót, który b ędzie przekazany do u Ŝycia lub b ędzie wykorzystany 
przez specjalistyczn ą firm ę lub Zamawiaj ącego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pó źniej ni Ŝ 
14 przed dat ą przekazania. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe d okumenty przekazane Wykonawcy przez 

In Ŝyniera stanowi ą cz ęść umowy, a wymagania okre ślone w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentac ji. 

W przypadku rozbie Ŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejno ść ich 
waŜności wymieniona w istotnych postanowieniach umowy. 

Wykonawca nie mo Ŝe wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć In Ŝyniera, który podejmie decyzj ę o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie Ŝności, wymiary podane na pi śmie s ą wa Ŝniejsze od wymiarów okre ślonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w ST b ędą uwa Ŝane za warto ści docelowe, od 

których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz ą wykazywa ć zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub 

ST i wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały zostan ą zast ąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane pon ownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi ązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani a istniej ących 

obiektów (jezdnie ,ci ągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz ądzenia odwodnienia, 
elementy wyposa Ŝenia drogi, ziele ń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiza cji 
kontraktu, a Ŝ do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przedstawi In Ŝynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarz ądem drogi i organem zarz ądzaj ącym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy  opracowaniu i wdra Ŝaniu tymczasowej 
organizacji ruchu nale Ŝy bezwzgl ędnie przestrzega ć zapisów podanych w zasadach organizacji ruchu 
na czas budowy. 

W zale Ŝności od potrzeb i post ępu robót projekt organizacji ruchu powinien by ć na bie Ŝąco 
aktualizowany przez Wykonawc ę. Ka Ŝda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu or ganizacji 
ruchu, wymaga ka Ŝdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i b ędzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniaj ąc w ten sposób bezpiecze ństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno �ci w dzie ń i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz ądzenia zabezpieczaj ące b ędą akceptowane przez In Ŝyniera. 
Fakt przyst ąpienia do robót Wykonawca obwie ści publicznie przed ich rozpocz ęciem w sposób 

uzgodniony z In Ŝynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ściach okre ślonych przez 
In Ŝyniera, tablic informacyjnych, których tre ść b ędzie zatwierdzona przez In Ŝyniera. 

Nale Ŝy przyj ąć, Ŝe tablice informacyjne b ędą umieszczone: 
-przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu ko ńcach, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, 
-na ka Ŝdym skrzy Ŝowaniu modernizowanego odcinka z drog ą. 
Tablice informacyjne powinny sta ć podczas całej realizacji kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe jest 

wł ączony w cen ę kontraktow ą. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyc zące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie: 
a) utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, 
b) podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie si ę do przepisów i norm 
dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie unika ć uszkodze ń 

lub uci ąŜliwo ści dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wy nikaj ących z nadmiernego 
hałasu , wibracji, zanieczyszczenia lub innych przy czyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu 
działania. 

Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na: 
1) lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych, 
2) środki ostro Ŝno�ci i zabezpieczenia przed: 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) mo Ŝliwo ści ą powstania po Ŝaru. 
 
W przypadku prowadzenia robót w s ąsiedztwie drzew nale Ŝy unika ć ich mechanicznego uszkodzenia 

i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnien iowych. W bezpo średnim zasi ęgu koron drzew nie 
powinny by ć lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wok ół ka Ŝdego zagro Ŝonego drzewa 
nale Ŝy wydzieli ć stref ę bezpiecze ństwa. W przypadku czasowego obni Ŝenia poziomu zwierciadła wody 
gruntowej po Ŝądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był sk rócony do minimum. Zaleca si ę 
prowadzenie prac 
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odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 
 
Wykonawcę uznaje si ę za wytwórc ę odpadów powstaj ących w czasie budowy. Usuni ęcie odpadów, ich 

wykorzystanie lub unieszkodliwienie s ą obowi ązkiem wykonawcy. Zamawiaj ący nie b ędzie z tego 
tytułu ponosił Ŝadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo Ŝarowej. 
Wykonawca b ędzie utrzymywa ć, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów spra wny sprz ęt 
przeciwpo Ŝarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeni ach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i 

zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykon awcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczone do u Ŝycia 

.Nie dopuszcza si ę u Ŝycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o st ęŜeniu wi ększym od 
dopuszczalnego, okre ślonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u Ŝyte do robót b ędą miały aprobat ę techniczn ą wydan ą przez 
uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie okre ślaj ące brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów n a 
środowisko. 

Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zako ńczeniu robót ich 
szkodliwo ść zanika (np. materiały pylaste) mog ą by ć u Ŝyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ń 
technologicznych wbudowania. Je Ŝeli wymagaj ą tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma ć zgod ę na u Ŝycie tych materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej. 

JeŜeli Wykonawca u Ŝył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagro Ŝenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący. 

 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za 

urz ądzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rur oci ągi, kable itp. 
  Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji i 
urz ądze ń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim harmonogramie rezerw ę czasow ą dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj ą by ć wykonane w zakresie przeło Ŝenia instalacji i urz ądze ń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomi ć In Ŝyniera, wła ściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpocz ęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi In Ŝyniera i zainteresowanego wła ściciela oraz (w zale Ŝności od potrzeby) zainteresowane 
władze oraz b ędzie z nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b ędzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko dzenia 
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i u rz ądze ń podziemnych . 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudow ą mieszkaniow ą, Wykonawca b ędzie realizowa ć 
roboty w sposób powoduj ący minimalne niedogodno ści dla mieszka ńców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s ąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno ści ą. 
W celu unikni ęcia niesłusznych roszcze ń odszkodowawczych ze strony wła ścicieli istniej ących 
nieruchomo ści, 

Wykonawca przed rozpocz ęciem robót budowlanych sporz ądzi inwentaryzacje stanu istniej ącej 
zabudowy zlokalizowanej w bezpo średnim s ąsiedztwie pasa drogowego, dokumentuj ąc stan techniczny 
tych obiektów. 

Nieodł ączn ą cz ęści ą tej dokumentacji b ędą zdj ęcia, skatalogowane w sposób nie budz ący 
wątpliwo ści co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą. 

 
1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca b ędzie stosowa ć si ę do ustawowych ogranicze ń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposa Ŝenia na i z terenu robót.  
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i 

higieny pracy. 
W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie s pełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, socjalne oraz 

sprz ęt i odpowiedni ą odzie Ŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz d la 
zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 

W terminie wynikaj ącym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dost arczy In Ŝynierowi 
szczegółowy plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 15 1 poz. 1256). 
Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych powy Ŝej nie 

podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia u Ŝywane do 

robót od daty rozpocz ęcia do daty  zako ńczenia . 
 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie zarz ądzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne , które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z 
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wykonywanymi robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie ń podczas 
prowadzenia robót. 

 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ściowe, budowle oraz inne pozostało ści o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b ędą uwa Ŝane za własno ść 
Zamawiaj ącego. 

Wykonawca zobowi ązany jest powiadomi ć In Ŝyniera i post ępować zgodnie z jego poleceniami. 
JeŜeli w wyniku tych polece ń Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst ąpi ą opró Ŝnienia w robotach, 
In Ŝynier po uzgodnieniu z Zamawiaj ącym i Wykonawc ą ustali wydłu Ŝenie czasu wykonania robót i/lub 
wysoko ść kwoty, o któr ą nale Ŝy zwi ększy ć cen ę kontraktow ą. 

 
1.5.15. Niewypały, niewybuchy 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót  na pozostało ści po działaniach wojennych 

tj. miny , niewypały, niewybuchy pociski i tego typ u materiały Wykonawca zobowi ązany jest do 
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia tere nu oraz wezwania odpowiednich słu Ŝb (policja, 
stra Ŝ po Ŝarna ,pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadom ienia In Ŝyniera. Koszty 
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni ęcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiaj ący. 

 
1.6. Nazwy i kody 
Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń: 
Kategoria robót: 45233222-1 
 
1.6. Realizacja budowy 
Wykonawca jest zobowi ązany dostosowa ć harmonogram robót do kolejno ści realizacji 

poszczególnych odcinków drogi i organizacji ruchu n a czas budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa u Ŝyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej 

oznacza ć b ędzie definicj ę standardu a nie specyficzny produkt do zastosowani a w projekcie. 
 
2.1. źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wyk orzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In Ŝynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotycz ące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak równie Ŝ odpowiednie świadectwa bada ń laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (cz ęści) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia bada ń w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ci ągły spełniaj ą wymagania ST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i odno śnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych wł ączaj ąc w to źródła wskazane przez Zamawiaj ącego i jest 
zobowi ązany dostarczy ć 

In Ŝynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi In Ŝynierowi do zatwierdzenia dokumentacj ę zawieraj ą raporty z bada ń 

terenowych i laboratoryjnych . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń ilo ściowych i jako ściowych materiałów 

pochodz ących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobyc ia materiałów, dzier Ŝawy i inne, jakie 

oka Ŝą si ę potrzebne w zwi ązku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów  na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odp owiednio do 
wymagań umowy lub wskaza ń In Ŝyniera (w przypadku mo Ŝliwo ści ich składowania w liniach 
rozgraniczaj ących). 

Wykonawca nie b ędzie prowadzi ć Ŝadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba,  Ŝe uzyska na to pisemn ą zgod ę In Ŝyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązuj ącymi 
nadanym obszarze. 

 
2.3. Materiały pochodz ące z rozbiórek 

Materiały budowlane pochodz ące z rozbiórek nie posiadaj ące pełnowarto ściowych wła ściwo ści 
materiałowych i nie nadaj ące si ę do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzysk aniu 
wymaganych zezwole ń wywiezie poza teren budowy na zwałk ę. Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy 
staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwa łki musi uzyska ć pozytywna opini ę 
odpowiednich miejscowo władz samorz ądowych i In Ŝyniera. Elementy oznakowania tj. bariery 
stalowe, słupki do znaków oraz tarcze znaków nadaj ące si ę do ponownego u Ŝycia s ą własno ści ą 
Zamawiaj ącego i nale Ŝy odwie ść je w miejsce wskazane przez In Ŝyniera. 
Koszt zwi ązany z rozbiórk ą, transportem, zwałka (utylizacj ą) w/w materiałów Wykonawca powinien 
zawrze ć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kos ztorysowych. 
Elementy pochodz ące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zd emontuje i przetransportuje 
w miejsce wła ściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwier dzenia przez wła ściciela sieci 
uzbrojenia terenu, Ŝe elementy pochodz ące z rozbiórek nie odpowiadaj ą wymaganiom, stosuje si ę 
ustalenia punktu 2.4. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez In Ŝyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty 
w cenie kontraktowej. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z terenu budowy i 
zło Ŝone w miejscu uzgodnionym z In Ŝynierem, które zorganizuje własnym staraniem Wykona wca. 
Jeśli In Ŝynier zezwoli Wykonawcy na u Ŝycie tych materiałów do innych robót, ni Ŝ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostani e odpowiednio przewarto ściowany 
(skorygowany) przez Wykonawc ę i przedstawiony In Ŝynierowi do akceptacji. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajduj ą si ę nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw ca 
wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nieprzyj ęciem, usuni ęciem i niezapłaceniem 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały, do czasu, gdy b ędą one u Ŝyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachow ały swoj ą jako ść i wła ściwo ści i były 
dost ępne do kontroli przez In Ŝyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obr ębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z In Ŝynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani zowanych przez Wykonawc ę i 
zaakceptowanych przez In Ŝyniera. 
 
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog ą by ć okresowo kontrolowane przez In Ŝyniera w celu sprawdzenia 
zgodno ści stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbk i materiałów mog ą by ć pobierane w 
celu sprawdzenia 
ich wła ściwo ści. Wyniki tych kontroli b ędą stanowi ć podstaw ę do akceptacji okre ślonej partii 
materiałów pod wzgl ędem jako �ci. 
W przypadku, gdy In Ŝyniera b ędzie przeprowadzał inspekcj ę wytwórni, musz ą by ć spełnione 
nast ępuj ące warunki: 
a) In Ŝynier b ędzie miał zapewni ą współprac ę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In Ŝyniera b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym czasie, do tych cz ęści wytwórni, gdzie odbywa 
si ę produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je Ŝeli produkcja odbywa si ę w miejscu nienale Ŝnym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
In Ŝyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i b adań w tych miejscach. 
 
3. SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowi ązany do u Ŝywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt u Ŝywany do robót powinien by ć zgodny 
z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez In Ŝyniera; w przypadku braku ustale ń 
w wymienionych wy Ŝej dokumentach, sprz ęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez 
In Ŝyniera. 
Liczba i wydajno �ć sprz ętu powinny gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzon ych przez In Ŝyniera harmonogramach 
Wykonawcy. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ści do pracy. Powinien by ć zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotycz ącymi jego u Ŝytkowania. 
Wykonawca dostarczy In Ŝynierowi kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do 
uŜytkowania i bada ń okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca b ędzie konserwowa ć sprz ęt jak równie Ŝ naprawia ć lub wymienia ć sprz ęt niesprawny. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn ą 
niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo Ŝonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonymi przez  In Ŝyniera harmonogramami Wykonawcy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o ś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie Ŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, usz kodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą projektowa, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracow anym przez Wykonawc ę oraz poleceniami 
In Ŝyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczeni e w planie i wyznaczenie wysoko ści 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez In Ŝyniera. 
Bł ędy popełnione przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ą, usuni ęte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyj ątkiem, kiedy dany bł ąd oka Ŝe si ę skutkiem bł ędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na pi śmie przez In Ŝyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ści przez In Ŝyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno �ci za ich dokładno ść. 
Decyzje In Ŝyniera dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót b ędą oparte 
na wymaganiach okre ślonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projek towej i w ST, a tak Ŝe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In Ŝynier uwzgl ędni wyniki bada ń materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst ępuj ące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia 
z przeszło ści, wyniki bada ń naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa Ŝana kwesti ę. 
Polecenia In Ŝyniera powinny by ć wykonywane przez Wykonawc ę w czasie zgodnym z warunkami 
Kontraktu i okre ślonym przez In Ŝyniera, pod gro źbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania 
w terminie Polece ń In Ŝyniera, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wyk onawca. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowan ie robót na placu budowy aby nie powodowa ć 
utrudnie ń i zakłóce ń w ruchu publicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowi ązany opracowa ć i przedstawi ć do akceptacji In Ŝyniera program zapewnienia 
jako ści. W programie zapewnienia jako ści Wykonawca powinien okre śli ć zamierzony sposób 
wykonywania robót, mo Ŝliwo ści techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwa rantuj ący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektow ą, ST, harmonogramem robót oraz odpowiednimi 
przepisami prawa. 
Program zapewnienia jako ści powinien zawiera ć: 
a) cz ęść ogóln ą opisuj ą: 
.organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a robót, 
.organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
.sposób zapewnienia bhp. 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygo towanie praktyczne, 
.wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania poszczególnych elementów robót, 
.system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jako ści ą wykonywanych robót, 
.wyposa Ŝenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wł asnego). 
.sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów steruj ących, a tak Ŝe wyci ąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji In Ŝynierowi; 
b) cz ęść szczegółow ą opisuj ącą dla ka Ŝdego asortymentu robót: 
.wykaz maszyn i urz ądze ń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczn ymi oraz 
wyposa Ŝeniem w mechanizmy do sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne, 
.rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądze ń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw , lepiszczy, kruszyw itp., 
.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utr ata ich wła ściwo ści w czasie transportu, 
.sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo �ć, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz ądze ń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wyt warzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
.sposób post ępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj ącymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi ągnąć 
zało Ŝoną jako ść robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ści materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł ączaj ąc personel, laboratorium, sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In Ŝynier mo Ŝe za Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia bada ń 
w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalaj ący. 
Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz robót z cz ęstotliwo ści 
zapewniaj ącą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  dokumentacji 
projektowej i ST. 
Ponadto, dla okre ślonych w odpowiednich ST robót Wykonawca b ędzie wykonywał odcinki próbne 
według zasad i zakresu okre ślonego w tych ST. Celem wykonywania odcinków próbny ch jest 
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawc ę w Programie Zapewnienia Jako ści procedur i 
technologii wykonywania odpowiednich robót jak i do boru poszczególnych składników, materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ść s ą okre ślone w ST, normach i 
wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre ślone, In Ŝynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą. 
Wykonawca dostarczy In Ŝynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urz ądzenia i sprz ęt badawczy 
posiadaj ą wa Ŝną legalizacj ę, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm 
okre ślaj ących procedury bada ń. 
In Ŝynier b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
In Ŝynier natychmiast wstrzyma u Ŝycie do robót badanych materiałów i dopu ści je do u Ŝycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usuni ęte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć z jednakowym 
prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. 
In Ŝynier b ędzie mie ć zapewnion ą moŜliwo ść udziału w pobieraniu próbek. Ponadto In Ŝynier mo Ŝe 
pobiera ć próbki i bada ć materiały niezale Ŝnie od Wykonawcy, korzystaj ąc w tym celu z 
niezale Ŝnego od Wykonawcy zaplecza. 
Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawc ę i zatwierdzone przez In Ŝyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń wykonywanych przez In Ŝyniera b ędą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawc ę oraz koszty prowadzenia bada ń przez Wykonawc ę s ą 
zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnyc h pozycji kosztorysu. 
Na zlecenie In Ŝyniera Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz ą w ątpliwo ści, co do jako ści, o ile kwestionowane materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę 
usuni ęte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatk owych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypa dku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy 
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ć moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi In Ŝyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie 
ich wyniki do akceptacji In Ŝyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca b ędzie przekazywa ć In Ŝynierowi kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie 
później jednak ni Ŝ w terminie okre ślonym w programie zapewnienia jako ści. Wyniki bada ń (kopie) 
będą przekazywane In Ŝynierowi na formularzach według dostarczonego przez  niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera. 
In Ŝynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobi erania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i  producent materiałów powinien udzieli ć mu 
niezb ędnej pomocy. 
In Ŝynier, dokonuj ąc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego p rzez Wykonawc ę, poprzez 
między innymi swoje badania, b ędzie ocenia ć zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych bada ń kontrolnych jak i wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. 
In Ŝynier powinien pobiera ć próbki materiałów i prowadzi ć badania niezale Ŝnie od Wykonawcy, na 
koszt Zamawiaj ącego. Je Ŝeli wyniki tych bada ń wyka Ŝą, Ŝe raporty Wykonawcy s ą niewiarygodne, to 
In Ŝynier oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z 
dokumentacj ą projektow ą i ST. Mo Ŝe równie Ŝ zleci ć, sam lub poprzez Wykonawc ę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada ń niezale Ŝnemu laboratorium. Je Ŝeli badania te wyka Ŝą 
stwierdzenie usterek całkowite koszty powtórnych lu b dodatkowych bada ń i pobierania próbek 
poniesione zostan ą przez Wykonawc ę. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In Ŝynier mo Ŝe dopu ści ć do u Ŝycia tylko materiały zgodne z wymaganiami okre ślonymi w 
odpowiednich ST lub równowa Ŝne na zasadach okre ślonych w punkcie 2.5, które posiadaj ą 
deklaracj ę zgodno �ci lub certyfikat zgodno ści z: 
.Polsk ą Norm ą lub 
.aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, i które 
spełniaj ą wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez ST, ka Ŝda partia 
dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślaj ące w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz ą posiada ć ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p otrzeby 
poparte wynikami bada ń wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń b ędą dostarczone przez 
Wykonawcę In Ŝynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń b ędą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do k ońca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowišzuj šcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale Ŝy dokona ć w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te s ą 
zobowi ązane potwierdzi ć podpisem przyj ęcie powierzonych im funkcji. 
Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie Ŝąco i b ędą dotyczy ć przebiegu robót, stanu 
bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy b ędzie opatrzony dat ą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu Ŝbowego. Zapisy b ędą 
czytelne, dokonane trwał ą technik ą, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą oznaczone kolejnym numerem 
zał ącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In Ŝyniera. 
Do dziennika budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno �ci: 
.dat ę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
.dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji projektowej, 
.dat ę uzgodnienia przez In Ŝyniera programu zapewnienia jako ści i harmonogramów robót, 
.terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót wraz z okre śleniem sposobu i 
zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
.przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy ny przerw w 
robotach, 
.uwagi i polecenia In Ŝyniera, 
.daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
.zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, cz ęściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
.wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
.stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami klimatycznymi, 
.zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji projektowej, 
.dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
.dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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.dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepr owadzonych bada ń z 
podaniem,kto je przeprowadzał, 
.wyniki prób poszczególnych elementów budowli z pod aniem, kto je przeprowadzał, 
.inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedło Ŝone 
In Ŝynierowi do ustosunkowania si ę. 
Decyzje In Ŝyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpis uje z zaznaczeniem ich przyj ęcia 
lub zaj ęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In Ŝyniera do ustosunkowania si ę. Projektant nie 
jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania polece ń Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu ka Ŝdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowa dza si ę w sposób ci ągły w jednostkach 
przyj ętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów d okumentuj ąc narastaj ąco post ęp 
rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuj e Kierownik Budowy i sš one potwierdzane 
przez In Ŝyniera. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści materiałów, orzeczenia 
o jako ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki b adań Wykonawcy b ędą gromadzone w 
formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowi ą zał ączniki do odbioru robót. Winny by ć 
udost ępnione na ka Ŝde Ŝyczenie In Ŝyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast ępuj ące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale ń, 
f) korespondencj ę na budowie. 
 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied nio zabezpieczonym. 
Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla In Ŝyniera i przedstawiane do wgl ądu na 
Ŝyczenie Zamawiaj ącego. 
 
Po zako ńczeniu zadania dokumenty budowy zostan ą przekazane wła ściwym jednostkom 
administracyjnym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku mentacj ą 
projektow ą i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu In Ŝyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prze d tym terminem. 
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne dane 
zostan ą poprawione wg instrukcji In Ŝyniera na pi śmie. 
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagana do celu  płatno ści na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę i In Ŝyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długo ści i odległo ści pomi ędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b ędą obmierzone poziomo 
wzdłu Ŝ linii osiowej. 
Jeśli ST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, obj ęto ści b ędą wyliczone w m3 
jako długo ść pomno Ŝona przez średni przekrój. 
Ilo ści, które maj ą by ć obmierzone wagowo, b ędą wa Ŝone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
 
7.3. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane 
przez In Ŝyniera. 
Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. Je Ŝeli urz ądzenia te lub 
sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących to Wykonawca b ędzie posiada ć wa Ŝne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz ądzenia wagowe odpowiadaj ące odno śnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywa ć to wyposa Ŝenie zapewniaj ąc w sposób ci ągły zachowanie dokładno ści wg norm 
zatwierdzonych przez In Ŝyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a t akŜe w 
przypadku wyst ępowania dłu Ŝszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny oraz b ędą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zo stanie uzgodniony z 
In Ŝynierem, oraz dokumentacj ą fotograficzn ą, skatalogowan ą w sposób nie budz ący w ątpliwo ści co 
do momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokume ntuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz 
dokumentacj ą 
fotograficzn ą b ędą ka Ŝdorazowo zał ączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robó t a ich 
wyniki zostan ą zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez In Ŝyniera. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale Ŝno�ci od ustale ń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b) odbiorowi cz ęściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jako ści 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realiz acji ulegn ą zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w czasie umo Ŝliwiaj ącym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa nia ogólnego post ępu robót. 
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje In Ŝynier. 
Gotowość danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In Ŝyniera. Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej 
jednak ni Ŝ w ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bud owy i powiadomienia o tym 
fakcie In Ŝyniera. 
Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia In Ŝynier na podstawie dokumentów zawieraj ących 
komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, w konfrontacji z 
dokumentacj ą projektow ą, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobow i ązany równie Ŝ do 
dokumentowania 
odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumen tacja ta powinna by ć skatalogowana w sposób 
niebudz ący w ątpliwo ści, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, k tóre dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr ębnej 
zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe jest wałczony w cen ę kontraktow ą. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego 
robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbi oru robót dokonuje Komisja 
w obecno �ci 
In Ŝyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Z amawiaj ącego. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo ści, jako ści i warto ści. 
Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego b ędzie stwierdzona przez 
Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomi eniem na pi śmie o tym fakcie In Ŝyniera. 
Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia 
potwierdzenia przez In Ŝyniera zako ńczenia robót i przyj ęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiaj ącego w obecno ści In Ŝyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedło Ŝonych 
dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyni ków bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie 
odbiorów 
robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  uzupełniaj ących 
i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót popra wkowych lub robót uzupełniaj ących, komisja 
przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj ę, Ŝe jako ść wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacj ą projektow ą i SST z uwzgl ędnieniem tolerancji, 
ale nie ma wi ększego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze ństwo ruchu, komisja mo Ŝe dokona ć potr ąceń, 
oceniaj ąc pomniejszona warto ść wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń przyj ętych w 
dokumentach umowy lub nakaza ć Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczaj ąc jednocze śnie 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć Powykonawcza dokumentacj ę 
odbiorowe (operat kolaudacyjny) zawieraj ącą: 
a) Geodezyjna dokumentacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
W oparciu o poligonizacji pa ństwowej i osnowy realizacyjnej nale Ŝy wykona ć geodezyjn ą 
inwentaryzacj ę powykonawcz ą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nan ie ść zmiany na 
mapę zasadnicz ą uzyskuj ąc potwierdzenie Powiatowego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna sp ełnia ć wymagania Rozporz ądzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z d nia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 
 
b)Dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez In Ŝyniera 
oraz dodatkow ą, je śli została sporz ądzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si ę przy tym, Ŝeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby  wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 
c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów  umowy i ew. uzupełniaj ące lub zamienne), 
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) dzienniki budowy i ksi ąŜki obmiarów (oryginały), 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
g) deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów zgodnie z ST . 
h) opini ę technologiczn ą opracowan ą przez Wykonawc ę i sprawdzon ą przez In Ŝyniera, sporz ądzon ą 
na podstawie wszystkich wyników bada ń i pomiarów zał ączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST . 
i)rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzy sz ących (np. na przeło Ŝenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazani a 
tych robót wła ścicielom urz ądze ń, 
k) Kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji powykonawczej 
zatwierdzon ą w odpowiednim o środku dokumentacji geodezyjnej. 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egz emplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokument acji odbiorowej  jest zawarty w cenie 
kontraktowej i nie podlega odr ębnej zapłacie. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z W ykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru 
warunkowego robót. 
Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn iaj ących wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Ro bót zwi ązanych z usuni ęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniał ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl ędnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny rob ót 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę obmiarow ą 
ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo p odstaw ą płatno ści jest warto ść (kwota) 
podana przez Wykonawc ę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji koszt orysowej b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie 
czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b ędą obejmowa ć: 
.robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami, 
.warto ść zu Ŝytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
.warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami i kosztami dróg dojazdowych wraz z ic h 
demonta Ŝem po zako ńczeniu robót, 
.koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
.podatki obliczone zgodnie z obowišzujšcymi przepis ami. 
Do cen jednostkowych nie nale Ŝy wlicza ć podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si ę do wymaga ń warunków umowy i wymaga ń ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okre ślone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kos ztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje: 
 
.uaktualnienie/opracowanie projektu organizacji ruc hu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z 
odpowiednim zarz ądem drogi i organem zarz ądzaj ącym ruchem i odpowiednimi instytucjami, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu In Ŝynierowi i zainteresowanym zarz ądcom dróg, wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnie ń wynikaj ących z post ępu robót, 
 
.zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych mate riałów, 
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji 
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.ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami zatwierdzonych 
projektów tymczasowej organizacji ruchu i wymagania mi bezpiecze ństwa ruchu, 
.opłaty/dzier Ŝawy terenu, 
.przygotowanie terenu, 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie tymczasowych oznakowa ń pionowych, 
poziomych, 
.utrzymanie płynno ści ruchu publicznego, 
.uporz ądkowanie terenu. 
.utrzymanie płynno �ci ruchu publicznego, 
.bie Ŝące naprawy objazdów/przejazdów i elementów organiza cji ruchu. 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (D z. U. Nr 89, poz. 414 z pó źniejszymi 
zmianami). 
2.Zarz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta Ŝu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr  138, poz. 1555). 
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn ych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó źniejszymi 
zmianami). 
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami), 
5.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ust awy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 20 01 nr 100, poz. 1085; z pó źniejszymi 
zmianami), 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz . U. 2001 nr 62, poz. 628; z pó źniejszymi 
zmianami), 
7.Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 
2001 nr 112, poz. 1206), 
8.Rozporzšdzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoró w dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2 001 nr 152, poz. 1736), 
9.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dr ogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; 
późniejszymi zmianami), 
10.Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowy ch oraz urz ądze ń bezpiecze ństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220, poz. 2181),11. 
Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze śnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarz ądzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru n ad tym zarz ądzaniem (Dz. 
U.2003 nr 177, poz. 1729). 
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D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 
1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z 
odtworzeniem przebiegu trasy  w ramach przebudowy ul. Błonie w  Łosicach  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wszystkimi 
czynno ściami umo Ŝliwiaj ącymi i maj ącymi na celu odtworzenie przebiegu trasy. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ściowe punktów głównych osi trasy i punktów wysoko �ciowych 
(reperów 
roboczych zało Ŝonych w terenie dowi ązanych do reperów pa ństwowych), 
b) wykonanie pomiarów sprawdzaj ących istniej ącego terenu i nawierzchni, 
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
d) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochron a ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób 
ułatwiaj ący ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
f) wyznaczenie roboczego pikieta Ŝu trasy, 
g) oznaczenie pikieta Ŝu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych pun któw na bie Ŝąco do 
końca 
okresu gwarancyjnego; 
h)przeniesienie punktów istniej ącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko ściowym. 
i) Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjn ej. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
1.4.1. 
Punkty główne trasy -punkty załamania osi trasy, pu nkty kierunkowe oraz pocz ątkowy i ko ńcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe sš zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST D-M.00.00.00. 
�Wymagania ogólne pkt. 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do stabilizacji punktów trasy nale Ŝy stosowa ć paliki drewniane średnicy 0,05 -0,08 m i długo �ci 
około 0,30 
m, a dla punktów utrwalanych w istniej ącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długo ści 
0,04 0,05 
m. świadki  powinny mie ć długo ść około 0,50 m i przekrój prostok ątny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale Ŝy stosowa ć materiały zgodne z Instrukcjami 
technicznymi G1 i G-2. 
3. Sprz ęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M.00.00.00. �Wymagania ogólne � pkt. 3. 
 
3.1. Sprz ęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko �ciowych nale Ŝy stosowa ć nast ępuj ący sprz ęt: 
.teodolity, tachimetry, 
.niwelatory , 
.dalmierze , 
.tyczki, 
.łaty, 
.ta śmy stalowe, szpilki. 
Sprz ęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun któw wysoko ściowych powinien 
gwarantowa ć uzyskanie wymaganej dokładno �ci pomiaru. 
 
4. Transportu 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania og ólne pkt. 4. 
 
4.1. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprz ęt i materiały do odtworzenia trasy mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00 .00 Wymagania ogólne pkt. 5. 
 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
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Prace pomiarowe powinny by ć wykonane zgodnie z obowi ązuj ącymi Instrukcjami GUGiK 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj ącego, Wykonawca powinien przeprowadzi ć 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb ędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiar owe 
powinny by ć wykonane przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Odtworzenie znaków geodezyjnych nale Ŝy prowadzi ć w uzgodnieniu z o środkami geodezyjnymi. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa ć In Ŝyniera o wszelkich bł ędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczy ch. Bł ędy te powinny by ć usuni ęte na koszt 
Zamawiaj ącego. 
Wykonawca powinien sprawdzi ć czy rz ędne terenu okre ślone w Dokumentacji Projektowej s ą zgodne 
rzeczywistymi rz ędnymi terenu. Je Ŝeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rz ędne terenu 
istotnie ró Ŝni ą si ę od rz ędnych okre ślonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinf ormować 
o tym In Ŝyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ące z ró Ŝnic rz ędnych terenu podanych w Dokumentacji 
Projektowej i rz ędnych rzeczywistych zostan ą wykonane na koszt Zamawiaj ącego. Zaniechanie 
powiadomienia In Ŝyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obci ąŜą Wykonawc ę. 
Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mog ą by ć rozpocz ęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In Ŝyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musz ą by ć zaopatrzone w 
oznaczenia okre ślaj ące w sposób wyra źny i jednoznaczny charakterystyk ę i poło Ŝenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznacze ń powinny by ć zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wsz ystkich punktów pomiarowych i ich oznacze ń w 
czasie trwania robót. Je Ŝeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zost aną zniszczone 
przez Wykonawc ę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prow adzenia robót, to zostan ą one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla p rawidłowej realizacji robót nale Ŝą do 
obowi ązków Wykonawcy. 
 
5.2. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej nale Ŝy wykona ć w oparciu o Dokumentacj ę Projektowa, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa ństwowej. 
Trasy powinna by ć wyznaczona w punktach głównych i w punktach po średnich (kierunkowych) w 
odległo �ci zale Ŝnej od charakterystyki terenu i ukształtowania tras y, lecz nie rzadziej ni Ŝ co 
50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi t rasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
nie mo Ŝe by ć wi ększe ni Ŝ 5 cm. Rz ędne niwelety punktów osi trasy nale Ŝy wyznaczy ć z 
dokładno ści ą do 1 cm w stosunku do rz ędnych niwelety okre ślonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale Ŝy u Ŝyć materiałów wymienionych w pkt.2.1. 
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznac zenie kraw ędzi koryta jezdni i chodników, 
rowów  na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą. Do wyznaczania kraw ędzi koryta 
nale Ŝy stosowa ć dobrze widoczne paliki. Odległo ść mi ędzy palikami nale Ŝy dostosowa ć do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej . 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo Ŝliwia ć wykonanie koryta jezdni i chodników, rowów 
o kształcie zgodnym z Dokumentacj ą Projektow ą. 
 
5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic ę robót wraz z odtworzeniem wysoko ściowym mo Ŝe by ć 
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju pra c jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy 
geodezyjnej musi by ć wykonane przed przyst ąpieniem do robót obj ętych Projektem. Projekt osnowy 
nale Ŝy uzgodni ć z O środkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Pra ce zwi ązane z 
przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeni em wysoko ściowym prowadzi ć pod nadzorem i w 
uzgodnieniu z ODGiK. 
 
6. Kontrola jako �ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako �ci Robót podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 6. 
 
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej 
Kontrol ę jako ści prac pomiarowych zwi ązanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ściowych 
nale Ŝy prowadzi ć według ogólnych zasad okre ślonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z  
wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej 
jest 1 sztuka . 
 
8. Odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi ązanych z odtworzeniem trasy w terenie nast ępuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z ko ntroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przekłada In Ŝynierowi. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno �ci podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9 . 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
.zakup, dostarczenie i składowanie materiałów , 
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji, 
.przygotowanie i oznakowanie robót, 
.zało Ŝenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej, 
.sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy  i punktów wysoko �ciowych, 
.uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
.wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko �ciowych, 
.wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
.wyznaczenie punktów roboczego pikieta Ŝu trasy, 
.zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiaj ące odszukanie i ewentualne odtworzenie 
.odtworzenie pasa drogowego, 
.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 
.koszty o środków geodezyjnych. 
Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwz gl ędnia: 
.zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych mate riałów, 
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji, 
.przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy  poza granic ę pasa robót 
.odtworzenie wysoko ściowe 
.obliczenie współrz ędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej, 
.uzgodnienia z odpowiednimi władzami. 
.koszty o środków geodezyjnych. 
10. Przepisy zwi ązane 
1.nstrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywan ia prac geodezyjnych 
2.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozi oma, GUGiK, 1978 
3.Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ściowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
4.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i w ysoko ściowe, GUGiK, 1979 
5.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
6.Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pó źniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
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D-01.02.01 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

  
1. WST ĘP 
2. MATERIAŁY  
3. SPRZ ĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z 
wycink ą drzew wraz z  odwiezieniem  dłu Ŝyc  i gał ęzi w ramach przebudowy ul. Błonie w  Łosicach  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
usuni ęciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót p rzygotowawczych. 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
 Stosowane okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie wyst ępuj ą. 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt do usuwania drzew i krzaków 
 Do wykonywania robót zwi ązanych z usuni ęciem drzew i krzaków nale Ŝy stosowa ć: 
�      piły mechaniczne, 
�      specjalne maszyny przeznaczone do karczowania  pni oraz ich usuni ęcia z pasa drogowego, 
�      spycharki, 
�      koparki lub ci ągniki ze specjalnym osprz ętem do prowadzenia prac zwi ązanych z wyr ębem 
drzew. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpin ę oraz gał ęzie nale Ŝy przewozi ć transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiaj ące warto ść jako materiał u Ŝytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 
powinny by ć transportowane w sposób nie powoduj ący ich uszkodze ń. 
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. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
 Roboty zwi ązane z usuni ęciem drzew i krzaków obejmuj ą wyci ęcie i wykarczowanie drzew i 
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gał ęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie  
dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostało ści po wykarczowaniu. 
 Teren pod budow ę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by ć oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zgoda na prace zwi ązane z usuni ęciem drzew i krzaków powinna by ć uzyskana przez  
Zamawiaj ącego. 
 Wycink ę drzew o wła ściwo ściach materiału u Ŝytkowego nale Ŝy wykonywa ć w tzw. sezonie 
r ębnym, ustalonym przez In Ŝyniera. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grun t jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren nale Ŝy oczy ści ć z ro ślinno ści, wykarczowa ć pnie i usun ąć korzenie tak, aby 
zawarto ść cz ęści organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudow ania w nasypy nie przekraczała 
2%. 
 W miejscach nasypów teren nale Ŝy oczy ści ć tak, aby cz ęści ro ślinno ści nie znajdowały si ę 
na gł ęboko ści do 60 cm poni Ŝej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj ątkiem 
przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Ro ślinno ść istniej ąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usu ni ęcia, powinna 
być przez Wykonawc ę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je Ŝeli ro ślinno ść, która ma by ć 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez  Wykonawc ę, to powinna by ć ona odtworzona na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpow iednie władze. 
5.3. Usuni ęcie drzew i krzaków 
 Pnie drzew i krzaków znajduj ące si ę w pasie robót ziemnych, powinny by ć wykarczowane, za 
wyj ątkiem nast ępuj ących przypadków: 
a)     w obr ębie nasypów - je Ŝeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej ąca rz ędna terenu 
w tym miejscu znajduje si ę co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej k orony drogi albo 
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powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod na sypami powinny by ć ści ęte nie wy Ŝej ni Ŝ 10 
cm ponad powierzchni ą terenu. Powy Ŝsze odst ępstwo od ogólnej zasady, wymagaj ącej karczowania 
pni, nie ma zastosowania, je Ŝeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu po d podstaw ę 
nasypu, 
b)    w obr ębie wyokr ąglenia skarpy wykopu przecinaj ącego si ę z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny by ć ści ęte równo z powierzchni ą skarpy albo poni Ŝej jej poziomu. 
 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pnia ch nale Ŝy wypełni ć gruntem przydatnym 
do budowy nasypów i zag ęści ć, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obr ębie przewidywanych wykopów, nale Ŝy tymczasowo zabezpieczy ć przed gromadzeniem 
si ę w nich wody. 
 Wykonawca ma obowi ązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa prz edstawiaj ące 
warto ść jako materiał u Ŝytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły  tej wła ściwo ści w 
czasie robót. 
 Młode drzewa i inne ro śliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by ć wykopane z 
duŜą ostro Ŝności ą, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze ń, a nast ępnie zasadzone w 
odpowiednim gruncie. 
5.4. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 
 Sposób zniszczenia pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści powinien by ć zgodny z 
ustaleniami SST lub wskazaniami In Ŝyniera. 
 Je Ŝeli dopuszczono przerobienie gał ęzi na kor ę drzewn ą za pomoc ą specjalistycznego 
sprz ętu, to sposób wykonania powinien odpowiada ć zaleceniom producenta sprz ętu. Nieu Ŝyteczne 
pozostało ści po przeróbce powinny by ć usuni ęte przez Wykonawc ę z terenu budowy. 
 Je Ŝeli dopuszczono spalanie ro ślinno ści usuni ętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby odbyło si ę ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpiecze ństwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca si ę stosowanie technologii, umo Ŝliwiaj ących intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilo ści dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo s palanie w dołach z wymuszonym 
dopływem powietrza. Po zako ńczeniu spalania ogie ń powinien by ć całkowicie wygaszony, bez 
pozostawienia tl ących si ę cz ęści. 
 Je Ŝeli warunki atmosferyczne lub inne wzgl ędy zmusiły Wykonawc ę do odst ąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materi ał do spalenia stanowi przeszkod ę w 
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun ąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w 
inne miejsce zaakceptowane przez In Ŝyniera, w którym b ędzie mo Ŝliwe dalsze spalanie. 
 Pozostało ści po spaleniu powinny by ć usuni ęte przez Wykonawc ę z terenu budowy. Je śli 
pozostało ści po spaleniu, za zgod ą In Ŝyniera, s ą zakopywane na terenie budowy, to powinny by ć 
one układane w warstwach. Ka Ŝda warstwa powinna by ć przykryta warstw ą gruntu. Ostatnia warstwa 
powinna by ć przykryta warstw ą gruntu o grubo ści co najmniej 30 cm i powinna by ć odpowiednio 
wyrównana i zag ęszczona. Pozostało ści po spaleniu nie mog ą by ć zakopywane pod rowami 
odwadniaj ącymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których od bywa si ę przepływ wód 
powierzchniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
 Sprawdzenie jako ści robót polega na wizualnej ocenie kompletno ści usuni ęcia ro ślinno ści, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zag ęszczenie gruntu wypełniaj ącego doły powinno 
spełnia ć odpowiednie wymagania okre ślone 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 
 Jednostk ą obmiarow ą robót zwi ązanych z usuni ęciem drzew i krzaków jest: 
�      dla drzew - sztuka, 
�      dla krzaków - hektar. 
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 zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatno ść nale Ŝy przyjmowa ć na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
�      wyci ęcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
�      wywiezienie pni, karpiny i gał ęzi poza teren budowy lub przerobienie gał ęzi na kor ę 
drzewn ą, wzgl ędnie spalenie na miejscu pozostało ści po wykarczowaniu, 
�      zasypanie dołów, 
�      uporz ądkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. przepisy zwi ązane 
 Nie wyst ępuj ą. 
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D-01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

  
1. WST ĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZ ĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
  
WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z 
usuni ęciem ziemi urodzajnej w ramach przebudowy ul. Błoni e w  Łosicach  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych 
ze zdj ęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w r amach robót przygotowawczych. 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
 Stosowane okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie wyst ępuj ą. 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt do zdj ęcia humusu i/lub darniny 
 Do wykonania robót zwi ązanych ze zdj ęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj ącej si ę 
do powtórnego u Ŝycia nale Ŝy stosowa ć: 
�      równiarki, 
�      spycharki, 
�      łopaty, szpadle i inny sprz ęt do r ęcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz ętem zmechanizowanym nie jest mo Ŝliwe, 
�      koparki i samochody samowyładowcze - w przypa dku transportu na odległo ść wymagaj ącą 
zastosowania takiego sprz ętu. 
 Do wykonania robót zwi ązanych ze zdj ęciem warstwy darniny nadaj ącej si ę do powtórnego 
uŜycia, nale Ŝy stosowa ć: 
�      no Ŝe do ci ęcia darniny według zasad okre ślonych w p. 5.3, 
�      łopaty i szpadle. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport humusu i darniny 
 Humus nale Ŝy przemieszcza ć z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przew ozi ć 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zale Ŝy od odległo ści, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 
 Darnin ę nale Ŝy przewozi ć transportem samochodowym. W przypadku darniny prze znaczonej do 
powtórnego zastosowania, powinna ona by ć transportowana w sposób nie powoduj ący uszkodze ń. 
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. 
 Teren pod budow ę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by ć oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
5.2. Zdj ęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna by ć zdj ęta z przeznaczeniem do pó źniejszego u Ŝycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu dr zew i krzewów oraz do innych czynno ści 
okre ślonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie  nadmiaru humusu powinno by ć wykonane 
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami In Ŝyniera. 
 Humus nale Ŝy zdejmowa ć mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spychar ek. W 
wyj ątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jes t wystarczaj ące dla prawidłowego 
wykonania robót, wzgl ędnie mo Ŝe stanowi ć zagro Ŝenie dla bezpiecze ństwa robót (zmienna grubo ść 
warstwy humusu, s ąsiedztwo budowli), nale Ŝy dodatkowo stosowa ć r ęczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstw ę humusu nale Ŝy zdj ąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w in nych 
miejscach okre ślonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych pr zez In Ŝyniera. 
 Grubo ść zdejmowanej warstwy humusu  o grubo ści 15 cm(zale Ŝna od gł ęboko ści jego 
zalegania, wysoko ści nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie it p.) powinna by ć zgodna z 
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ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskaz ana przez In Ŝyniera, według faktycznego 
stanu wyst ępowania. Stan faktyczny b ędzie stanowił podstaw ę do rozliczenia czynno ści zwi ązanych 
ze zdj ęciem warstwy humusu. 
 Zdj ęty humus nale Ŝy składowa ć w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu  powinny 
być przez Wykonawc ę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zan ieczyszczeniem, a tak Ŝe 
naje ŜdŜaniem przez pojazdy. Nie nale Ŝy zdejmowa ć humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpo średnio po nich, aby unikn ąć zanieczyszczenia glin ą lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.3. Zdj ęcie darniny 
 Je Ŝeli powierzchnia terenu w obr ębie pasa przeznaczonego pod budow ę trasy drogowej jest 
pokryta darnin ą przeznaczon ą do umocnienia skarp, darnin ę nale Ŝy zdj ąć w sposób, który nie 
spowoduje jej uszkodze ń i przechowywa ć w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
 Wysokie trawy powinny by ć skoszone przed zdj ęciem darniny. Darnin ę nale Ŝy ci ąć w 
regularne, prostok ątne pasy o szeroko ści około 0,30 metra lub w kwadraty o długo ści boku około 
0,30 metra. Grubo ść darniny powinna wynosi ć od 0,05 do 0,10 metra. 
 Nale Ŝy d ąŜyć do jak najszybszego u Ŝycia pozyskanej darniny. Je Ŝeli darnina przed 
powtórnym wykorzystaniem musi by ć składowana, to zaleca si ę jej rozło Ŝenie na gruncie rodzimym. 
JeŜeli brak miejsca na takie rozło Ŝenie darniny, to nale Ŝy j ą magazynowa ć w regularnych 
pryzmach. W porze rozwoju ro ślin darnin ę nale Ŝy składowa ć w warstwach traw ą do dołu. W 
pozostałym okresie darnin ę nale Ŝy składowa ć warstwami na przemian traw ą do góry i traw ą do 
dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem ni e powinien przekracza ć 4 tygodni. 
 Darnin ę nie nadaj ącą si ę do powtórnego wykorzystania nale Ŝy usun ąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewie źć na miejsce wskazane w SST lub przez 
In Ŝyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Kontrola usuni ęcia humusu lub/i darniny 
 Sprawdzenie jako ści robót polega na wizualnej ocenie kompletno ści usuni ęcia humusu lub/i 
darniny. 
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 
 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) zdj ętej warstwy humusu lub/i darniny. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m 2 wykonania robót obejmuje: 
�      zdj ęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłu Ŝ drogi lub odwiezieniem na odkład, 
�      zdj ęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowani em jej w regularnych pryzmach. 
10. przepisy zwi ązane 
 Nie wyst ępuj ą. 
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania i odbioru Robót 
zwi ązanych z przebudowa ul. Błonie w Łosicach 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą zasad prowadzenia Robót zwi ązanych z robotami 
rozbiórkowymi 
W zakres Robót zwi ązanych z rozbiórka wchodzi: 
Ci ęcie  pił ą nawierzchni bitumicznej  
Rozebranie kraw ęŜników  wraz z  ław ą  betonow ą.  
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej.  
rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wym. 50x50 x7  
rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wym. 35x35 x7  
rozebranie ścieków betonowych ulicznych.  
rozebranie obrze Ŝy  trawnikowych 30x8  
rozebranie podbudowy betonowej gr 15 cm  
frezowanie nawierzchni bitumicznej – dowi ązanie  wysoko ściowe  
rozebranie nawierzchni z  masy  mineralno  bitumicz nej gr 8 cm  pod ściek uliczny.  
rozebranie podbudowy  brukowcowej pod ściek uliczny  
transport  gruzu  materiałów z  rozbiórki na  odl 3  km wraz z  załadunkiem i  rozładunkiem 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" 
pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogól ne" pkt. 1.5. 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w SST D-
M.00.00.00. 
Wymagania ogólne pkt. 2. 
 
2.1. Grunt do zasypania dołów 
Do zasypania dołów po elementach nale Ŝy u Ŝyć grunt przydatnym do budowy nasypów 
 
3. Sprz ęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pk t. 3. 
Typ sprz ętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybran y sprz ęt powinien uzyska ć 
akceptacj ę 
In Ŝyniera. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania  ogólne" pkt. 4. 
Wykonawca zapewni ć sukcesywny odwo ź materiałów z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 
niniejszej ST. 
środki transportowe nale Ŝy dostosowa ć do rodzaju przewo Ŝonych materiałów. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.0 0.00. Wymagania ogólne pkt.5. 
 
5.1. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj ą usuni ęcie z pasa drogowego wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST, w stosunku, do których zostało to przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej. 
Roboty rozbiórkowe nale Ŝy przeprowadzi ć mechanicznie. W miejscach trudno dost ępnych nale Ŝy 
rozbiórki wykona ć r ęcznie. 
Elementy kraw ęŜników, obrze Ŝy, wiat przystankowych Wykonawca usunie z Terenu Bu dowy i 
zutylizuje zgodnie z obowišzujšcymi przepisami doty cz ącymi materiałów rozbiórek. Zdemontowane 
elementy oznakowania pionowego nale Ŝy odwie ść do bazy materiałowej ZDP zgodnie z decyzja 
In Ŝyniera. 
 
5.2. 
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elem entów dróg, znajduj ące si ę w miejscach, 
gdzie zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą b ędą wykonane wykopy powinny by ć tymczasowo 
zabezpieczone. 
W szczególno ści nale Ŝy zapobiec gromadzeniu si ę w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe 
doły(wykopy) nale Ŝy wypełni ć warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj ącego terenu i 
zag ęści ć zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w SST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów". 
6. Kontrola jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogól ne" pkt. 6. 
Kontrola jako ści Robót polega na wizualnej ocenie kompletno ści ich wykonania. 
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7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą jest 1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni , podbudowy,  
oraz chodnika,mb kraw ęŜnika oraz 1m3.  transportu  materiałów. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00. 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa rozebrania uwzgl ędnia: 
-oznakowanie terenu robót, 
-roboty przygotowawcze , wyznaczenie powierzchni do  rozbiórki, 
-rozebranie elementów zgodnie z wykazem pkt. 1.3a-k  
-załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki poza obr ęb budowy, 
-uporz ądkowanie miejsca prowadzonych robót 
-wszelkie koszty zwi ązane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, ta kie jak: znalezienie 
miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezb ędnych pozwole ń, itp. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wym agania i badania. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
3. Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu o dpadów (Dz.U. Nr 
1 poz. 
1206) 
4. Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju od padów lub ich 
ilo ści, 
których nie ma obowi ązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii m ałych i średnich 
przedsi ębiorstw, które mog ą prowadzi ć uproszczona ewidencj ę odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735) 
5. Rozporz ądzenie Ministra środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodz ajów odpadów, 
które posiadacz odpadów mo Ŝe przekazywa ć osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, ni e 
będącymi przedsi ębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby ( Dz.U. Nr 74, poz. 686) 
6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy � prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) 
7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowi ązkach przedsi ębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depo zytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639) 
8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto �ci i porz ądku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 
622) 
9. Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie bezpiecze ństwa i 
higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,  poz. 401) 
ARCADIS Sp. z o.o. 
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ROBOTY ZIEMNE 
D.02.00.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV 

1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach 
przebudowy ul. Błonie w  Łosicach . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuj ą wszystkie czynno ści umo Ŝliwiaj ące i maj ące na 
celu wykonanie: 
.wykopów z przerzutem poprzecznym pod nasyp tabela  robót  ziemnych  po na  miejscu 
.wykopów z transportem na odległo ść do 1,0 km z  wbudowaniem  na  nasyp 
.wykopów nadmiar  obj ęto ści z transportem na odległo ść do 5km 
Szczegółowe ilo ści robót ziemnych i ich lokalizacja wg tabeli robót  ziemnych zamieszczonych w 
projekcie. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
Okre ślenia s ą zgodne z obowišzujšcymi odpowiednimi normami i z d efinicjami podanymi w D-
M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych Robót oraz za ich zgodno �ć z 
Dokumentacj ą Projektowa, ST i poleceniami In Ŝyniera. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w SST D-
M.00.00.00. 
�Wymagania ogólne pkt. 2. 
 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, grunty uzyskane z wykopów zostan ą wykorzystane na miejscu do 
regulacji korony i skarp rowu. 
JeŜeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyko pów nie b ędące nadmiarem obj ęto ści robót 
ziemnych zostały bez zgody In Ŝyniera wywiezione przez Wykonawc ę poza plac budowy, Wykonawca 
jest obowi ązany do dostarczenia równowa Ŝnej obj ęto ści gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez In Ŝyniera. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów i grunty stan owi ące nadmiar obj ęto ści robót ziemnych 
powinny by ć wywiezione przez Wykonawc ę na odkład. 
 
3. Sprz ęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.  3. 
Wykonawca jest zobowi ązany do u Ŝywania jedynie takiego rodzaju sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wła ściwo �ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalega nia, jak 
te Ŝ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag ęszczania. Sprz ęt u Ŝywany w robotach 
ziemnych powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i uzyska ć akceptacj ę In Ŝyniera. 
Do wykonywania robót nale Ŝy stosowa ć koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwer salne z 
uko śnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby równie Ŝ sprz ęt do r ęcznego prowadzenia robót. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania  ogólne” pkt. 4. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien by ć dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego obj ęto �ci, technologii odspajania i załadunku oraz od odle gło ści transportu. 
Wykonawca ma obowi ązek zorganizowania transportu z uwzgl ędnieniem wymogów bezpiecze ństwa 
zarówno w obr ębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.0 0.00. Wymagania ogólne pkt. 5. 
 
5.1. Wykonanie wykopów 
5.1.1. Zasady ogólne  wykonanie koryta i regulacja rowów 
Wykopy nale Ŝy wykonywa ć z zachowaniem wymaga ń dotycz ących dokładno ści okre ślonych w niniejszej 
ST. 
Odspojone grunty do wykonania regulacji korony i po boczy powinny by ć bezpo średnio wbudowane w 
nasyp a nadmiar odwieziony na odkład. Odspajanie i transport gruntów przewidzianych do 
wykorzystania na miejscu s ą dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowan ia zapewniono 
prac ę sprz ętu gwarantuj ącego rozło Ŝenie i zag ęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i 
specyfikacji technicznych .O ile In Ŝynier zezwoli na czasowe składowanie gruntów nale Ŝy je 
odpowiednio zabezpieczy ć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.1.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umo Ŝliwia ć jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nal eŜy zachowa ć odpowiedni spadek podłu Ŝny i 
nadać przekrojom poprzecznym spadki umo Ŝliwiaj ące szybki odpływ wód z wykopu. Nale Ŝy uwzgl ędni ć 
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ewentualny wpływ kolejno ści i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykon ywania innych 
robót na spełnienie wymaga ń dotycz ących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post ępu robót. 
Niezale Ŝnie od budowy urz ądze ń stanowi ących elementy systemów odwadniaj ących uj ętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykon ać urz ądzenia, które umo Ŝliwiaj ą 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obsza r robót ziemnych tak, aby zabezpieczy ć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
 
5.1.3. Wymagania dotycz ące zag ęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełnia ć wymagania dotycz ące minimalnej warto ści 
wskaźnika zag ęszczenia Is: 
 
-górna warstwa o grubo ści 20 cm -Is . 1,00. 
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj ą wymaganego wska źnika 
zag ęszczenia, to przed uło Ŝeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nale Ŝy je dog ęści ć do 
wymaganej warto ści Is. 
JeŜeli warto ści wska źnika zag ęszczenia nie mog ą by ć osi ągni ęte przez bezpo średnie zag ęszczanie 
gruntów rodzimych, to nale Ŝy podj ąć środki w celu ulepszenia gruntu podło Ŝa, umo Ŝliwiaj ącego 
uzyskanie wymaganych warto ści wska źnika zag ęszczenia. Mo Ŝliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji In Ŝyniera. 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Zasady ogólne wykonywania nasypów , regulacj a korony i skarp rowu, uzupełnienie poboczy 
Nasypy winny by ć wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i  profilu podłu Ŝnego, które 
zostały okre ślone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymag ań dotycz ących dokładno ści 
okre ślonych w niniejszej ST. 
W celu zapewnienia stateczno ści nasypu i jego równomiernego osiadania nale Ŝy przestrzega ć 
zasad: 
nasypy nale Ŝy wykonywa ć metod ą warstwow ą. Nasypy powinny by ć wznoszone równomiernie na całej 
szeroko ści, 
grubo ść warstwy w stanie lu źnym powinna by ć odpowiednio dobrana w zale Ŝności od rodzaju gruntu 
i sprz ętu u Ŝywanego do zag ęszczenia. Przyst ąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo Ŝe 
nast ąpi ć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania war stwy poprzedniej, 
grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by ć bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
5.2.2. Zag ęszczenie gruntu 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło Ŝeniu powinna by ć zag ęszczona z zastosowaniem 
sprz ętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys t ępuj ących warunków. 
Grubo ść warstwy zag ęszczonej powinna by ć ustalona z uwzgl ędnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu oraz zało Ŝonej grubo ści warstwy po osi ągni ęciu wymaganego zag ęszczenia. 
W zale Ŝności od uziarnienia stosowanych materiałów, zag ęszczenie warstwy nale Ŝy okre śla ć za 
pomocą oznaczenia wska źnika zag ęszczenia lub porównania pierwotnego. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntów w nasypach okre ślony wg normy BN-8931-12 powinien by ć .1,00. 
JeŜeli badania kontrolne wyka Ŝą, Ŝe zag ęszczenie warstwy nie jest wystarczaj ące, to Wykonawca 
powinien spulchni ć warstw ę, doprowadzi ć grunt do wilgotno ści optymalnej i powtórnie zag ęści ć. 
JeŜeli powtórne zag ęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska źnika zag ęszczenia 
Wykonawca usunie warstw ę i wbuduje nowy materiał. 
 
5.2.4. Wilgotno �ć zag ęszczanego gruntu 
Wilgotno ść technologiczna gruntu w czasie jego zag ęszczania powinna by ć dostosowana do metody 
zag ęszczania i rodzaju stosowanego sprz ętu. Decyduj ącym kryterium jest mo Ŝliwo ść zag ęszczenia 
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zag ęszczania walcami 
statycznymi wilgotno ść powinna by ć zbli Ŝona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej me tod ą 
I i II wg PN-B04481. 
Odchylenia od wilgotno �ci optymalnej nie powinny przekracza ć nast ępuj ących warto ści: 
- w gruntach niespoistych. +,-2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, -2%, 
W przypadku u Ŝycia sprz ętu wibracyjnego zalecana jest wilgotno ść mniejsza od optymalnej, 
ustalona na odcinku próbnym. Je Ŝeli wilgotno ść gruntu przeznaczonego do zag ęszczania jest 
wi ększa od wilgotno ści optymalnej o warto ść wi ększ ą od podanych odchyle ń, to grunt nale Ŝy 
osuszy ć. 
6. Kontrola jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 6. 
6.1.W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prow adzi ć systematycznie badania kontrolne i 
dostarcza ć kopie ich wyników do In Ŝyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykony wać w 
zakresie i z cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ącą zachowanie wymaga ń dotycz ących jako ści robót i 
wymaganych niniejsz ą SST i PZJ. 
Wyniki bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale Ŝy wpisywa ć do: 
-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
-Dziennika Budowy, 
-protokołów odbiorów Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególne uwag ę nale Ŝy zwróci ć na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj ący ich wła ściwo ści, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i  po ich zako ńczeniu, 
c) dokładno �ć wykonania wykopów (usytuowanie i wyko ńczenie), 
d) zag ęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wym agań okre ślonych w pkt. 5.1.3. 
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególn ą uwag ę nale Ŝy zwróci ć na badania zag ęszczenia nasypu, 
6.4. Badania zag ęszczenia nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno ści warto ści wska źnika zag ęszczenia Is z warto ściami 
okre ślonymi w pkt 5.2.4. 
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Zagęszczenie nale Ŝy kontrolowa ć nie rzadziej ni Ŝ jeden raz w trzech punktach dla działki 
roboczej. 
Wyniki kontroli nale Ŝy wpisywa ć do dokumentów kontrolnych. Prawidłowo ść zag ęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podło Ŝa pod nasypem powinna by ć potwierdzona przez In Ŝyniera wpisem w 
Dzienniku Budowy. 
6.5. Dokładno ść wykonania robót 
RóŜnica w stosunku do projektowanych rz ędnych robót ziemnych nie mo Ŝe przekracza ć +1 i -3 cm. 
Szeroko ść korpusu wykopu i nasypu nie mo Ŝe ró Ŝni ć si ę od szeroko ści projektowanej o wi ęcej ni Ŝ 
10 cm, a kraw ędzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie ć wyra źnych załama ń. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00. 00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą Robót zwi ązanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr sze ścienny) wykopu lub 
nasypu. Obliczenia oparte na przekrojach poprzeczny ch terenu. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00. 00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty ziemne uznaje si ę za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, je Ŝeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały si ę zgodne z wymaganiami. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi ć wszystkie dokumenty z bie Ŝącej kontroli jako ści 
robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotowa ć i przedstawi ć tabelarycznie zestawienie warto ści 
wskaźnika zag ęszczenia oraz stopnia zag ęszczenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawieni a 
powinny zawiera ć daty bada ń i miejsca pobrania próbek. 
9. Podstawa płatno �ci 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.  
9. 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostki obmiarowej 1m3 wykopu obejmuje: 
� oznakowanie miejsca robót, 
� prace pomiarowe, 
� wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpo średnio w nasyp lub z odwodem na odkład 
� profilowanie dna wykopu, 
� zag ęszczenie powierzchni wykopu, 
� przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ń laboratoryjnych, 
� odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z  niezb ędnymi urz ądzeniami, 
–koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywani em na czas prowadzenia wszystkich robót, do 
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw) – odmulenie przepustów w ci ągu rowu, 
–koszt utrzymania czysto ści na drodze w zwi ązku z prowadzonymi robotami ziemnymi i drogach 
przyległych 
Cena jednostki obmiarowej 1m3 nasypu z gruntu z wyk opu -regulacja korony i skarp rowu oraz 
uzupełnienie poboczy obejmuje: 
prace pomiarowe i przygotowawcze, 
wbudowanie dostarczonego z wykopu gruntu w nasyp, 
zag ęszczenie zgodnie z wymogami SST, 
profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadków i pochyle ń zgodnie z Dokumentacja Projektow ą 
,odwodnienie terenu robót, koszt zabezpieczenia ska rp wykopów przed rozmywaniem na czas 
prowadzenia wszystkich robót, do czasu zastabilizow ania skarp (ukorzenienia traw) 
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ń laboratoryjnych, dotycz ących wła ściwo ści 
wbudowywanych gruntów, wska źnika zag ęszczenia i no śności poszczególnych warstw nasypu, 
koszt utrzymania czysto ści na drodze w zwi ązku z prowadzonymi robotami ziemnymi i drogach 
przyległych oznakowanie miejsca robót. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wym agania i badania. 
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa,  symbole literowe i jednostki miar. 
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tów. 
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarn ości biernej. 
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie zawarto ści siarki metod ą bromow ą. 
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czanie rozpadu krzemianowego. 
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie rozpadu Ŝelazawego. 
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska źnika piaskowego. 
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prób ek gruntów do celów drogowych 
lotniskowych. 
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska źnika no śności gruntu jako podło Ŝa 
nawierzchni podatnych. 
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu. 
16.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na 
podstawie uziarnienia i porowato ści. 
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D.02.03.01. Wykonanie nasypów 

1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru Robót zwi ązanych z 
wykonaniem nasypów w ramach przebudowy  ul. Błonie w  Łosicach   
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz ą zasad prowadzenia Robót zwi ązanych z wykonaniem 
nasypów pod projektowan ą ulc ę .  
1.4. Okre ślenia podstawowe 
1.4.1. 
Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gr untu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych. spełniaj ąca warunki stateczno ści i odwodnienia. 
1.4.2. 
Korpus ziemny -nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.3. 
Wysokość nasypu - ró Ŝnica rz ędnej terenu i rz ędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.4. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ść jest mniejsza ni Ŝ 1 m. 
1.4.5. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysoko ść jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko �ć przekracza 3 m. 
1.4.7. 
Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp ów, poło Ŝone poza pasem robót drogowych. 
1.4.8. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu -wielko ść charakteryzuj ąca stan zag ęszczenia gruntu, okre ślona 
wg wzoru: 

           I s =P4/P ds  
gdzie: 
Is -wska źnik zag ęszczenia gruntu, badany zgodnie z norm ą BN-77/8931-12, 
pd -g ęsto ść obj ęto ściowa szkieletu zag ęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
pds- maksymalna g ęsto ść obj ęto ściowa szkieletu gruntowego okre ślona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słu Ŝąca do oceny zag ęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3) 
1.4.9. 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści  wielko ść charakteryzuj ąca zag ęszczalno ść gruntów, okre ślona wg 
wzoru: 
   U=d 60/d 10 

gdzie: 
U  wska źnik ró Ŝnoziarnisto �ci 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gru ntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gru ntu, (mm). 
 
1.4.10. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe podane w niniejszej SST s ą zgodne z zamieszczonymi w SST DM. 
00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogóln e" pkt. 1.5. 
Roboty ziemne nale Ŝy prowadzi ć pod nadzorem geotechnicznym. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczcie materiałów, ich pozyskiw ania i składowania podano w SST D-
M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
3. Sprz ęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pk t. 3 
Wykonawca jest zobowi ązanych do u Ŝywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zale gania, jak 
te Ŝ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag ęszczania. 
Do zag ęszczania nasypów nale Ŝy u Ŝywać walce gładkie, walce wibracyjne, walce okołkowane lub 
ubijaki mechaniczne. Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego zale Ŝy od rodzaju gruntu i grubo ści 
zag ęszczanej warstwy. 
UŜywany sprz ęt powinien uzyska ć akceptacj ę In Ŝyniera 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania  ogólne" pkt. 4. 
Transport gruntu powinien odbywa ć si ę samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.0 0.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Wykonanie nasypów 
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5.1.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien skontrolowa ć wska źnik zag ęszczenia gruntów rodzimych zalegaj ących w górnej 
strefie podło Ŝa nasypu do gł ęboko �ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je Ŝeli warto ść wska źnika 
zag ęszczenia w miejscach gdzie nie projektuje si ę wzmocnienia podło Ŝa nasypów, jest mniejsza 
ni Ŝ 0,97 dla projektowanej drogi lub 0,95 dla pozostał ych dróg, Wykonawca powinien dog ęści ć 
podło Ŝe tak, aby powy Ŝsze wymaganie zostało spełnione. 
Nasypy winny by ć wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i  profilu podłu Ŝnego, które 
zostały okre ślone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymag ań dotycz ących dokładno ści 
okre ślonych w niniejszej ST. 
W celu zapewnienia stateczno ści nasypu i jego równomiernego osiadania nale Ŝy przestrzega ć 
zasad: 
.Korona nasypu nie jest podło Ŝem pod konstrukcj ę nawierzchni w rozumieniu Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych or az PN-S-02205:1998 i nie stosuj ą si ę do niej 
zasady podane w PN-S-02205:1998 dotycz ące ostatniej warstwy nasypu (20 cm). Podło Ŝem pod 
konstrukcj ę s ą zawsze warstwa mrozoochronna lub warstwa gruntu ni espoistego oraz stabilizacja 
cementem Rm = 5MPa stanowi ące ł ącznie podło Ŝe sztuczne 
.Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by ć bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In Ŝynier 
moŜe dopu ści ć czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zab ezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem 
.Je Ŝeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi ększe ni Ŝ 1:5 nale Ŝy dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem si ę nasypu, wykona ć w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni 
4% +,-1% i szeroko ści 1,0m; 
.Nasypy nale Ŝy wykonywa ć metod ą warstwow ą, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny by ć wznoszone równomiernie na całej szeroko ści. 
 
.Grubo ść warstwy w stanie lu źnym powinna by ć odpowiednio dobrana w zale Ŝności od rodzaju gruntu 
i sprz ętu u Ŝywanego do zag ęszczenia. Przyst ąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo Ŝe 
nast ąpi ć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania war stwy poprzedniej, 
.Grunty o ró Ŝnych wła ściwo ściach nale Ŝy układa ć w oddzielnych warstwach o jednakowej grubo ści 
na całej szeroko ści nasypu. Grunty spoiste nale Ŝy wbudowa ć w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu, 
.MoŜliwa do zaakceptowania jest tak Ŝe metoda sandwich (przemiennie warstwy gruntu spois tego i 
niespoistego), jednak Wykonawca przed jej zastosowa niem musi przedstawi ć sposób wbudowywania 
materiału (projekt nasypu i opis metody wykonania);  w tym przypadku grubo ść poszczególnych 
warstw mo Ŝe by ć ró Ŝna i musi by ć okre ślona w projekcie 
 
.warstwy gruntu przepuszczalnego nale Ŝy układa ć poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Kiedy nas yp jest budowany w terenie płaskim spadek 
powinien by ć obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spad ek powinien by ć jednostronny, 
zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzch ni warstwy powinno uniemo Ŝliwia ć lokalne 
gromadzenie si ę wody. 
.Je Ŝeli w okresie zimowym nast ępuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzc hnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczn e powinny by ć ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po ślizgu w gruncie tworz ącym 
nasyp. 
.Górne warstwy nasypów grubo ści 50cm nale Ŝy wykona ć z gruntu o wska źniku wodoprzepuszczalno ści 
nie mniejszym ni Ŝ 5,18m/dob ę i wska źniku ró Ŝnoziarnisto ści U . 
3,5. Ostatnie 10cm tej warstwy nale Ŝy wykona ć z gruntu spełniaj ącego warunek szczelno ści 
D15/d85 . 5. 
 
.Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz n a terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o 
grubo ści co najmniej 0,5 m powy Ŝej najwy Ŝszego poziomu wody, nale Ŝy wykona ć z gruntu 
przepuszczalnego (K10 . 8 m/dob ę). 
.Styk dwóch przyległych cz ęści nasypu, zbudowany z ró Ŝnorodnych gruntów (styk nasypu starego z 
nowym) wykonywa ć ze stopniami o wysoko �ci od 0,5 do 1,0 m i szeroko ści do 1,0 m ze spadkiem 
górnej powierzchni około 4% .1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy, 
.Skarpy wysokich nasypów wykona ć schodkowo tj. co 6 m wykona ć taras szeroko ści 1,0 m o spadku 
4%. 
 
5.1.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala si ę na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których sta n uniemo Ŝliwia osi ągni ęcie 
wymaganego wska źnika zag ęszczenia. Wykonywanie nasypów nale Ŝy przerwa ć, je Ŝeli wilgotno ść 
gruntu przekracza warto ść dopuszczaln ą, tzn. w> wopt z dopuszczaln ą tolerancj ą. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na s kutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 
osuszeniem i powtórnym zag ęszczeniem nie wolno układa ć nast ępnej warstwy gruntu. 
W okresie deszczowym nie wolno zostawia ć nie zag ęszczonej warstwy do dnia nast ępnego. 
5. 2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperat urze, przy której nie jest mo Ŝliwe 
osi ągni ęcie w nasypie wymaganego wska źnika zag ęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywa ć gruntów spoistych zamarzni ętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie du Ŝych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno by ć przerwane. Przed 
wznowieniem robót nale Ŝy usun ąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa niezag ęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie nale Ŝy jej przed 
rozmarzni ęciem zag ęszcza ć lub układa ć na niej nast ępnych warstw. 
 
5.3. Zag ęszczenie gruntu 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło Ŝeniu powinna by ć zag ęszczona z zastosowaniem 
sprz ętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys t ępuj ących warunków.Rozło Ŝone warstwy 
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gruntu nale Ŝy zag ęszcza ć od kraw ędzi nasypu w kierunku jego osi .Grubo ść warstwy zag ęszczonej 
powinna by ć ustalona z uwzgl ędnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz zał oŜonej grubo ści 
warstwy po osi ągni ęciu wymaganego 
zag ęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne zag ęszczenie gruntów w celu okre ślenia 
grubo ści warstw i liczby przej ść sprz ętu zag ęszczaj ącego. Wła ściwe roboty mog ą by ć prowadzone 
dopiero po zatwierdzeniu wyników bada ń przez In Ŝyniera. 
 
W zale Ŝności od uziarnienia stosowanych materiałów, zag ęszczenie warstwy nale Ŝy okre śla ć za 
pomocą oznaczenia wska źnika zag ęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu łu 
odkształcenia. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntów w nasypach okre ślony wg normy BN-88/8931-12 powinien na całej 
szeroko ści korpusu spełnia ć wymagania: 
warstwa nasypu do gł ęboko �ci 1,2 m od niwelety robót ziemnych: Is -≥1,0 
warstwy nasypu na gł ęboko �ci od niwelety robót ziemnych poni Ŝej 1,2 m: Is. ≥ 0,97; 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo ści do 20cm powinna mie ć wska źnik zag ęszczenia 
Is ≥0,95. Z zag ęszczania gruntu na skarpach mo Ŝna zrezygnowa ć pod warunkiem układania warstw 
nasypu z poszerzeniem o co najmniej 0,50m, a nast ępnie zebrania tego nadkładu. Je Ŝeli badania 
kontrolne wyka Ŝą , Ŝe zag ęszczenie warstwy nie jest wystarczaj ące, to Wykonawca powinien 
spulchni ć warstw ę, doprowadzi ć grunt do wilgotno �ci optymalnej i powtórnie zag ęści ć. Je Ŝeli 
powtórne zag ęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska źnika zag ęszczenia Wykonawca 
usunie warstw ę i wbuduje nowy materiał. 
 
5.6.1. Wilgotno �ć zag ęszczanego gruntu 
Wilgotno ść gruntu w czasie jego zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej, z 
tolerancj ą +10% i -20% jej warto �ci. 
JeŜeli wilgotno �ć naturalna gruntu jest ni Ŝsza od wilgotno �ci optymalnej, to wilgotno ść gruntu 
nale Ŝy zwi ększy ć przez dodanie wody. 
JeŜeli wilgotno ść gruntu jest wy Ŝsza od wilgotno �ci optymalnej, to gruntu nale Ŝy osuszy ć. 
Metody 
osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z In Ŝynierem. W przypadku u Ŝycia sprz ętu wibracyjnego 
zalecana jest wilgotno ść mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbny m. 
 
6. Kontrola jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogól ne" pkt. 6. 
 
6.1. Zało Ŝenia ogólne 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi ć systematycznie badania kontrolne i 
dostarcza ć kopie ich wyników do In Ŝyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykony wać w 
zakresie i z cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ąc zachowanie wymaga ń dotycz ących jako ści robót i 
wymaganych niniejsz ą ST i PZJ. 
Wyniki bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale Ŝy wpisywa ć do: 
-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
-protokołów odbiorów Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Częstotliwo �ć oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w SST D.02.01.01. 
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególn ą uwag ę nale Ŝy zwróci ć na: 
a) badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowo �ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag ęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu 
 
6.2.1. Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów 
Badania gruntu z wykopu powinny by ć przeprowadzone na próbkach pobranych nie rzadziej ni Ŝ 1 raz 
na 5000 m3 gruntu przeznaczonego do wbudowania z na syp i w przypadkach w ątpliwych. Nale Ŝy 
okre śli ć: 
.skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
.wilgotno �ć naturaln ą, wg PN-B-04481, 
.wilgotno ść optymaln ą i maksymaln ą g ęsto �ć obj ęto ściow ą szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
.granic ę płynno �ci, wg PN-B-04481, 
.wska źnik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntów przeznac zonych do wbudowania w grónš warstw ę 
nasypu grubo ści 50cm, 
.wska źnik ró Ŝnoziarnisto �ci. 
6.2.2. Badania prawidłowo �ci wykonania poszczególnych warstw 
Polegaj ą na sprawdzeniu: 
a)prawidłowo �ci rozmieszczenia gruntów o ró Ŝnych wła ściwo ściach w nasypie, 
b)odwodnienia ka Ŝdej warstwy, 
c)grubo ści ka Ŝdej warstwy i jej wilgotno �ci przy zag ęszczaniu, badania nale Ŝy prowadzi ć z 
cz ęstotliwo ści ą podan ą w ST D.02.01.01, 
d)nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e)przestrzegania ogranicze ń dotycz ących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów . 
 
6.2.3. Badania zag ęszczenia nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno ści warto ści wska źnika zag ęszczenia Is 
z warto ściami 
okre ślonymi w pkt 5.3. 
Zagęszczenie nale Ŝy kontrolowa ć z cz ęstotliwo ści ą podan ą w SST D.02.01.01. 
Wyniki kontroli nale Ŝy wpisywa ć do dokumentów kontrolnych. Prawidłowo �ć zag ęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podło Ŝa pod nasypem powinna by ć potwierdzona przez In Ŝyniera wpisem w 
Dzienniku Budowy. 
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6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Obejmuj ą kontrol ę: 
.prawidłowo ści wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno ści w wymaganiami dotycz ącymi 
pochyle ń i dokładno �ci wykonania skarp, 
 
.szeroko ści korony korpusu poprzez porównanie szeroko ści korony korpusu na poziomie wykonywanej 
warstwy gruntu z szeroko ści ą wynikaj ącą z wymiarów geometrycznych korpusu okre ślonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Dokładno ść wykonania robót 
Dokładno �ć wykonania robót podano w SST D.02.01.01. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą wykonanych Robót jest 1 m3 (metr sze ścienny) nasypu oraz 1 m2 (metr 
kwadratowy) 
wzmocnienia podło Ŝa. 
Obj ęto ść nasypów b ędzie mierzona w metrach sze ściennych na podstawie oblicze ń z zatwierdzonych 
przez In Ŝyniera przekrojów poprzecznych. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00. 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i ST je Ŝeli wszystkie badania i 
pomiary 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu pozyskanego z  wykopu obejmuje: 
 
�załadunek na środki transportu i transport z tymczasowego składow iska, 
�roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
�wykonanie odcinka próbnego, 
�doprowadzenie podło Ŝa nasypu do wymaganych parametrów, 
�ewentualne odziarnienie gruntu przeznaczonego na gó rna warstw nasypu grub. 50cm 
�wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu, 
�zag ęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
�wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem sk arp zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i 
SST, 
�koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywanie m na czas prowadzenia wszystkich robót, do 
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw) 
�wykonanie pomiarów i bada ń, 
�wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast ępnie ich rozebranie, 
�koszt nadzoru geologicznego. 
�Zakup, dostarczenie i składowanie materiałów 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
1. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre ślenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gr untów 
3. 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapila rno ści biernej 
4. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. W ymagania i badania 
5. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego 
7. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podło Ŝa przez obci ąŜenie płyt ą 
8. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska źnika zag ęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybk iego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
10.Instrukcja bada ń podło Ŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Wa rszawa 1998. 
11.Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słaby m podło Ŝu z zastosowaniem geotekstyliów, 
IBDiM, 
Warszawa 1986. 
12.Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim 
powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z d nia 14 maja 1999r. 
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PROFILOWANIEM  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOśA 

 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem  profilowania i zag ęszczaniem 
podło Ŝa  ramach przebudowy  ul. Błonie w  Łosicach.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST)  jest   stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem : 
-pod elementy ulic 
-pod chodniki 
-pod zjazd 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

 Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. materiały 

 Nie wyst ępuj ą. 
3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót 

 Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania koryta i profilowania podło Ŝa powinien wykaza ć si ę 
moŜliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 

− �      równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko śnie ustawianym lemieszem; In Ŝynier mo Ŝe 
dopuści ć wykonanie koryta i profilowanie podło Ŝa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− �      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykony waniu w ąskich koryt), 

− �      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wib racyjnych. 
 Stosowany sprz ęt nie mo Ŝe spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu 
podło Ŝa. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotycz ące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D -04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4. 
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. Warunki przyst ąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst ąpi ć do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczenia 
podło Ŝa bezpo średnio przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przyst ąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczania podło Ŝa ,jest 
moŜliwe wył ącznie za zgod ą In Ŝyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag ęszczonym podło Ŝu nie mo Ŝe odbywa ć si ę 
ruch budowlany, niezwi ązany bezpo średnio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by ć 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale Ŝy ustawia ć w osi drogi i w rz ędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwia ć naci ągni ęcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni Ŝ co 
10 metrów. 
 Rodzaj sprz ętu, a w szczególno ści jego moc nale Ŝy dostosowa ć do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s ą roboty i do trudno ści jego odspojenia.  
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 Koryto mo Ŝna wykonywa ć r ęcznie, gdy jego szeroko ść nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by ć 
zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini en by ć wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbu dowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez In Ŝyniera. 
 Profilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa nale Ŝy wykona ć zgodnie z zasadami okre ślonymi w pkt 
5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 

 Przed przyst ąpieniem do profilowania podło Ŝe powinno by ć oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze ń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło Ŝa nale Ŝy sprawdzi ć, czy istniej ące rz ędne terenu 
umoŜliwiaj ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło Ŝa. Zaleca si ę, aby rz ędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze ni Ŝ projektowane rz ędne podło Ŝa. 
 Je Ŝeli powy Ŝszy warunek nie jest spełniony i wyst ępuj ą zani Ŝenia poziomu w podło Ŝu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien s pulchni ć podło Ŝe na gł ęboko ść zaakceptowan ą 
przez In Ŝyniera, dowie źć dodatkowy grunt spełniaj ący wymagania obowi ązuj ące dla górnej strefy 
korpusu, w ilo ści koniecznej do uzyskania wymaganych rz ędnych wysoko ściowych i zag ęści ć warstw ę 
do uzyskania warto ści wska źnika zag ęszczenia, okre ślonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podło Ŝa nale Ŝy stosowa ć równiarki. Ści ęty grunt powinien by ć 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
 Bezpo średnio po profilowaniu podło Ŝa nale Ŝy przyst ąpi ć do jego zag ęszczania. 
Zagęszczanie podło Ŝa nale Ŝy kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wska źnik zag ęszczenia nale Ŝy okre śla ć zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło Ŝa (I s) 

  Minimalna warto ść I s dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ci ęŜki 

i bardzo 
ci ęŜki 

Ruch 
mniejszy 
od ci ęŜkiego 

Górna warstwa o grubo ści 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na gł ęboko ści od 20 do 50 
cm od powierzchni podło Ŝa 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz ący podło Ŝe uniemo Ŝliwia przeprowadzenie 
badania zag ęszczenia, kontrol ę zag ęszczenia nale Ŝy oprze ć na metodzie obci ąŜeń płytowych. 
Nale Ŝy okre śli ć pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło Ŝa według BN-64/8931-02 [3]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształceni a nie powinien przekracza ć 2,2. 
 Wilgotno ść gruntu podło Ŝa podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej 
z tolerancj ą od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 

 Podło Ŝe (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 Je Ŝeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa nast ąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczy ć podło Ŝe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez  rozło Ŝenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
 Je Ŝeli wyprofilowane i zag ęszczone podło Ŝe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy mo Ŝna przyst ąpi ć dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podło Ŝa In Ŝynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e niezb ędnych 
napraw. Je Ŝeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw ę wykona on na 
własny koszt. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i 
zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło Ŝa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podło Ŝa 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń 
i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów 

1 Szeroko ść koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo ść podłu Ŝna co 20 m na ka Ŝdym pasie ruchu 
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3 Równo ść poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km 

5 Rz ędne wysoko ściowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 
planie *)  

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, 
wilgotno ść gruntu 
podło Ŝa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni Ŝ raz na 600 m 2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie 
nale Ŝy wykona ć w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło Ŝa) 

 Szeroko ść koryta i profilowanego podło Ŝa nie mo Ŝe ró Ŝni ć si ę od szeroko ści projektowanej 
o wi ęcej ni Ŝ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło Ŝa) 

 Nierówno ści podłu Ŝne koryta i profilowanego podło Ŝa nale Ŝy mierzy ć 4-metrow ą łat ą 
zgodnie z norm ą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówno ści poprzeczne nale Ŝy mierzy ć 4-metrow ą łat ą. 
 Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło Ŝa powinny by ć zgodne z dokumentacj ą 
projektow ą z tolerancj ą ± 0,5%. 

6.2.5. Rz ędne wysoko ściowe 

 Ró Ŝnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi koryta lub wyprofilowanego podło Ŝa i rz ędnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie mo Ŝe by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni Ŝ ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi ęcej ni Ŝ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zag ęszczenie koryta (profilowanego podło Ŝa) 

 Wska źnik zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło Ŝa okre ślony wg BN-77/8931-12 [5] 
nie powinien by ć mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je śli jako kryterium dobrego zag ęszczenia stosuje si ę porównanie warto ści modułów 
odkształcenia, to warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce nia, okre ślonych 
zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [3] nie powinna by ć wi ększa od 2,2. 
 Wilgotno ść w czasie zag ęszczania nale Ŝy bada ć według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno ść 
gruntu podło Ŝa powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło Ŝa) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech geometrycznych od 
okre ślonych w punkcie 6.2 powinny by ć naprawione przez spulchnienie do gł ęboko ści co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zag ęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia  wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m 2 koryta obejmuje: 
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− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− �      odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i r ozplantowaniem, 

− �      załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 

− �      profilowanie dna koryta lub podło Ŝa, 

− �      zag ęszczenie, 

− �      utrzymanie koryta lub podło Ŝa, 

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czanie wilgotno ści 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu łu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło Ŝa przez obci ąŜenie płyt ą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 

planografem i łat ą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-04.03.01 
OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
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WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy  ul . Błonie w  Łosicach. 
1.2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed uło Ŝeniem nast ępnej warstwy 
nawierzchni.  
1.4. Okre ślenia podstawowe 

 Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw kon strukcyjnych nawierzchni s ą: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

− �      kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 

− �      upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mi eszanek mineralno-asfaltowych: 

− �      kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1 994 [5], 

− �      upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN- C-96173 [3], 

− �      asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170  [2], za zgod ą In Ŝyniera. 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano  w EmA-94 [5]. 
 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-961 70 [2]. 
2.4. Zu Ŝycie lepiszczy do skropienia 

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

Tablica 1. Orientacyjne zu Ŝycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych  nawierzchni 

Lp.  Rodzaj lepiszcza Zu Ŝycie (kg/m 2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

  
 Dokładne zu Ŝycie lepiszczy powinno by ć ustalone w zale Ŝności od rodzaju warstwy i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
2.5. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mog ą powodowa ć utraty cech lepiszcza i obni Ŝenia jego 
jako ści. 
 Lepiszcze nale Ŝy przechowywa ć w zbiornikach stalowych wyposa Ŝonych w urz ądzenia grzewcze 
i zabezpieczonych przed dost ępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si ę magazynowanie 
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych samych 
warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsj ę moŜna magazynowa ć w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zb iornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie nale Ŝy stosowa ć zbiornika walcowego le Ŝącego, ze wzgl ędu na tworzenie si ę na du Ŝej 
powierzchni cieczy „ko Ŝucha” asfaltowego zatykaj ącego pó źniej przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale Ŝy przestrzega ć zasad ustalonych przez 
producenta. 
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3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przyst ępuj ący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wyk aza ć si ę 
moŜliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 

− �      szczotek mechanicznych, 
 zaleca si ę u Ŝycie urz ądze ń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by ć wykonana z 
twardych elementów czyszcz ących i słu Ŝyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze ń 
przylegaj ących do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna  posiada ć mi ękkie elementy 
czyszcz ące i słu Ŝyć do zamiatania. Zaleca si ę u Ŝywanie szczotek wyposa Ŝonych w urz ądzenia 
odpylaj ące, 

− �      spr ęŜarek, 

− �      zbiorników z wod ą, 

− �      szczotek r ęcznych. 
3.3. Sprz ęt do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni nale Ŝy u Ŝywać skrapiark ę lepiszcza. Skrapiarka powinna 
być wyposa Ŝona w urz ądzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ące na sprawdzanie i regulowanie 
nast ępuj ących parametrów: 

− �      temperatury rozkładanego lepiszcza, 

− �      ci śnienia lepiszcza w kolektorze, 

− �      obrotów pompy dozuj ącej lepiszcze, 

− �      pr ędko ści poruszania si ę skrapiarki, 

− �      wysoko ści i długo ści kolektora do rozkładania lepiszcza, 

− �      dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by ć izolowany termicznie tak, aby było mo Ŝliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiada ć aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewni ć rozkładanie lepiszcza z tolerancj ą ± 10% od ilo ści zało Ŝonej. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00„Wymagania o gólne” pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 

 Asfalty mog ą by ć transportowane w cysternach kolejowych lub samocho dowych, posiadaj ących 
izolacj ę termiczn ą, zaopatrzonych w urz ądzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych 
przed dost ępem wody. 
 Emulsja mo Ŝe by ć transportowana w cysternach, autocysternach, skrap iarkach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie b ędą korodowały pod wpływem emulsji i nie b ędą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do pr zewozu emulsji powinny by ć przedzielone 
przegrodami, dziel ącymi je na komory o pojemno ści nie wi ększej ni Ŝ 1 m 3, a ka Ŝda przegroda 
powinna mie ć wykroje w dnie umo Ŝliwiaj ące przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornik i 
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny by ć czyste i nie powinny zawiera ć 
resztek innych lepiszczy. 

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. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ęciu lu źnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy u Ŝyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wod y pod ci śnieniem. W miejscach 
trudno dost ępnych nale Ŝy u Ŝywać szczotek r ęcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpo średnio przed skropieniem warstwa powinna by ć oczyszczona z kurzu przy 
uŜyciu spr ęŜonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna by ć oczyszczona. 
 Je Ŝeli do czyszczenia warstwy była u Ŝywana woda, to skropienie lepiszczem mo Ŝe nast ąpi ć 
dopiero po wyschni ęciu warstwy, z wyj ątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchn ia 
moŜe by ć wilgotna. 
 Skropienie warstwy mo Ŝe rozpocz ąć si ę po akceptacji przez In Ŝyniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna by ć skrapiana lepiszczem przy u Ŝyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dost ępnych r ęcznie (za pomoc ą w ęŜa z dysz ą rozpryskow ą). 
 Temperatury lepiszczy powinny mie ści ć si ę w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 
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Lp.  Rodzaj lepiszcza Temperatury ( oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 

od 140 do 150 
od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsj ę nale Ŝy ogrza ć do temperatury zapewniaj ącej wymagan ą lepko ść. 

  
 Je Ŝeli do skropienia została u Ŝyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna  by ć 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb ędny dla umo Ŝliwienia penetracji lepiszcza w 
warstw ę i odparowania wody z emulsji. W zale Ŝności od rodzaju u Ŝytej emulsji czas ten wynosi od 
1 godz. do 24 godzin. 
 Przed uło Ŝeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wyk onawca powinien 
zabezpieczy ć skropion ą warstw ę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj ąc tylko niezb ędny ruch 
budowlany.  

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne skropienie warstwy 
w celu okre ślenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okr eślenia wymaganej ilo ści 
lepiszcza w zale Ŝności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skro pienia. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna by ć oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolowa ć dla ka Ŝdej dostawy wła ściwo ści lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Wła ściwo ści lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
wła ściwo ści 

Badanie 
według normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa 
kationowa 

Asfalt drogowy 

lepko ść 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

  
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ści skropienia i zu Ŝycia lepiszcza 

 Nale Ŝy przeprowadzi ć kontrol ę ilo ści rozkładanego lepiszcza według metody podanej w 
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ści rozkładanego lepiszcza i kruszywa” 
[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 

 Jednostk ą obmiarow ą jest: 
- m 2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m 2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m 2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− �      mechaniczne oczyszczenie ka Ŝdej ni Ŝej poło Ŝonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wod ą lub u Ŝyciem spr ęŜonego powietrza,  

− �      r ęczne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze ń. 
 Cena  1 m 2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

− �      dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skra piarek, 
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− �      podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatur y, 

− �      skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione  AUN do 

nawierzchni drogowych 
10.2. Inne dokumenty 

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

5.  5.    Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emu lsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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D-04.04.01 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa natural nego 
stabilizowanego mechanicznie ramach przebudowy  ul.  Błonie w  Łosicach . 
1.2. Zakres stosowania SST   
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabi lizowanego mechanicznie 
Pod  chodniki. 
 Ustalenia zawarte s ą w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania o gólne” pkt 1.3. 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowa nego mechanicznie - jedna lub wi ęcej warstw 
zag ęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę no śną pod  chodnikiem. 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z krusz yw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kr uszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, powinna by ć mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru, spełniaj ąca wymagania 
niniejszej specyfikacji. 
 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kr uszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie powinna by ć mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, 
spełniaj ąca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo łam ane mo Ŝe pochodzi ć z przekruszenia 
ziarn Ŝwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.  
 Kruszywo powinno by ć jednorodne bez zanieczyszcze ń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno by ć zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Wła ściwo ści kruszywa 

 Kruszywo powinno spełnia ć wymagania okre ślone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. sprz ęt 

 Wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy magania 
ogólne” pkt 3. 
4. transport 

 Wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04 .00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

 Przygotowanie podło Ŝa powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank ę kruszywa nale Ŝy wytwarza ć zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Je śli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kr uszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy Ŝej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy okre śli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz ące rozkładania i zag ęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy kona ć odcinki próbne, zgodnie z 
zasadami okre ślonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wyma gania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z krusz yw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wym agania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 6.3. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podb udowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy p odano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m 2 podbudowy obejmuje: 

− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− -      oznakowanie robót, 

− -      sprawdzenie i ewentualn ą napraw ę podło Ŝa, 

− -      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ą, 

− -      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania , 

− -      rozło Ŝenie mieszanki, 

− -      zag ęszczenie rozło Ŝonej mieszanki, 

− -      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych okre ślonych w specyfikacji 
technicznej, 

− -      utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. przepisy zwi ązane 

 Normy i przepisy zwi ązane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
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D-04.04.02 
 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamaneg o 
stabilizowanego mechanicznie ramach przebudowy ul. Błonie w  Łosicach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz owanego mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte s ą w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania o gólne” pkt 1.3. 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie - jedna lub wi ęcej warstw 
zag ęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę no śną nawierzchni drogowej  
na zjazdach gr. 15 cm.  
na zjazdach publicznych gr. 25 cm. 
 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z krusz yw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamany ch stabilizowanych mechanicznie 
powinno by ć kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia s urowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru wi ększych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno by ć jednorodne bez zanieczyszcze ń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno by ć zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Wła ściwo ści kruszywa 

 Kruszywo powinno spełnia ć wymagania okre ślone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. sprz ęt 

 Wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy magania 
ogólne” pkt 3. 
4. transport 

 Wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
5. wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04 .00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 

 Przygotowanie podło Ŝa powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank ę kruszywa nale Ŝy wytwarza ć zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 



 44
 Je śli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kr uszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy Ŝej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 
podbudowy okre śli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotycz ące rozkładania i zag ęszczania mieszanki podano w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy kona ć odcinki próbne, zgodnie z 
zasadami okre ślonymi w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymag ania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z krusz yw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wy magania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 6.3. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podb udowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy p odano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m 2 podbudowy obejmuje: 

− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− -      oznakowanie robót, 

− -      sprawdzenie i ewentualn ą napraw ę podło Ŝa, 

− -      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ą, 

− -      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania , 

− -      rozło Ŝenie mieszanki, 

− -      zag ęszczenie rozło Ŝonej mieszanki, 

− -      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych okre ślonych w specyfikacji 
technicznej, 

− -      utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. przepisy zwi ązane 

 Normy i przepisy zwi ązane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 10. 
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D-04.08.01 
WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI 

MINERALNO-ASFALTOWYMI 
1. WST ĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i 
podłu Ŝnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi ra mach przebudowy  ul.Błonie  w  
Łosicach . 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłu Ŝnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi  n a  
trasie  głównej. 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej gru bości układana na istniej ącej warstwie w 
celu wyrównania jej nierówno ści w profilu podłu Ŝnym i poprzecznym. 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia 
z betonu asfaltowego” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Kruszywo 

 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyró wnawcze,  wykonywanych i wbudowywanych 
na gor ąco, nale Ŝy stosowa ć kruszywa spełniaj ące wymagania okre ślone w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 
2.3. Wypełniacz 

 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyró wnawcze nale Ŝy stosowa ć wypełniacz 
wapienny spełniaj ący wymagania podane w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 
2. 
2.4. Lepiszcza 

 Lepiszcza powinny spełnia ć wymagania okre ślone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 2. 
2.5. Składowanie materiałów 
 Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepis zcz powinny by ć zgodne z 
wymaganiami okre ślonymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfal towego” pkt 
2. 
3. sprz ęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót 
 Sprz ęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek min eralno-asfaltowych 
został okre ślony w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfalt owego” pkt 3. 
 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien  spełnia ć wymagania 
okre ślone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfalto wego” pkt 4. 
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełnia ć wymagania okre ślone w SST D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.  
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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. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

 Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowy ch s ą okre ślone w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej 

 Zasady produkcji, dozowania składników i ich miesz ania s ą okre ślone w SST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5. 
5.4. Zarób próbny 

 Zasady wykonania i badania podano w SST D-05.03.05  „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
pkt 5. 
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrówn anie profilu mas ą mineralno-asfaltow ą 

 Przed przyst ąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i po dłu Ŝnego powierzchnia 
podbudowy powinna zosta ć oczyszczona z lu źnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warun ki 
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podan e s ą w SST D-04.03.01 „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
 Powierzchni ę podbudowy, na której grubo ść warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od 
grubo ści minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, nale Ŝy sfrezowa ć na gł ęboko ść pozwalaj ącą 
na jej uło Ŝenie. Frezowanie nawierzchni nale Ŝy wykona ć zgodnie z ST D-05.03.11 „Recykling”. 
5.6. Układanie i zag ęszczanie warstwy wyrównawczej 

 Minimalna grubo ść warstwy wyrównawczej uzale Ŝniona jest od grubo ści kruszywa w 
mieszance. Najwi ększy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza ć 0,5 grubo ści układanej 
warstwy. Przed przyst ąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca  powinien wyznaczy ć 
niwelet ę układanej warstwy wzdłu Ŝ kraw ędzi podbudowy lub jej osi za pomoc ą stalowej linki, po 
której przesuwa si ę czujnik urz ądzenia steruj ącego układark ą. 
 Maksymalna grubo ść układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekra cza ć 8 cm. Przy 
grubo ści przekraczaj ącej 8 cm warstw ę wyrównawcz ą nale Ŝy wykona ć w dwu lub wi ęcej warstwach nie 
przekraczaj ących od 6 do 8 cm. 
 Warstw ę wyrównawcz ą układa si ę według zasad okre ślonych w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 5. 
Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno -asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej 
na gor ąco odbywa si ę według zasad podanych w STD-05.03.05 „Nawierzchnia  z betonu asfaltowego” 
pkt 5. 
 Ze wzgl ędu na zmienn ą grubo ść zag ęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na 
podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi In Ŝynierowi do akceptacji sposób zag ęszczania 
warstw wyrównawczych w zale Ŝności od ich grubo ści. 
5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrówn anej podbudowy we wła ściwym stanie, a Ŝ 
do czasu uło Ŝenia na niej nast ępnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podb udowy 
Wykonawca naprawi na koszt własny. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu as faltowego” pkt 6, w zakresie obejmuj ącym 
badania warstw le Ŝących poni Ŝej warstwy ścieralnej. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w  SST 
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. 
6.4.Wymagania dotycz ące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbud owy 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów dotycz ących cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
powinny by ć zgodne z okre ślonymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfal towego” pkt 6. 
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 

 Jednostk ą obmiarow ą jest Mg (tona) wbudowanej mieszanki mineralno-asfa ltowej. 
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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 si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Roboty zwi ązane z wykonaniem wyrównania podbudowy nale Ŝą do robót ulegaj ących zakryciu. 
Zasady ich odbioru s ą okre ślone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.  
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszank ą mineralno-asfaltow ą obejmuje: 

− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− -      oznakowanie robót, 

− -      dostarczenie materiałów, 

− -      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe j, 

− -      transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

− -      posmarowanie gor ącym bitumem kraw ędzi urz ądze ń obcych, 

− -      roz ścielenie i zag ęszczenie mieszanki zgodnie z zało Ŝonymi spadkami i profilem, 

− -      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. przepisy zwi ązane 

 Normy i przepisy zwi ązane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami  mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gor ąco s ą podane w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 10. 
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D-05.03.05 

 
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

  
1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchn i z 
betonu asfaltowego warstwy  wi ąŜącej i ścieralne, ramach przebudowy  ul.Błonie w  Łosicach . 
. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pk t, 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej i wi ąŜącej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. 
warstwa wi ąŜąca na zjazdach gr 4 cm.  
warstwa ścieralna na zjazdach gr 4 cm. 
warstwa ścieralna na TG gr 5 cm. 
 
 Nawierzchni ę z betonu asfaltowego mo Ŝna wykonywa ć dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni p odatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] 
wg poni Ŝszego zestawienia: 
  

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dob ę 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszyw a i wypełniacza mineralnego o okre ślonym 
składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miesza nka mineralna z odpowiedni ą ilo ści ą asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor ąco, w okre ślony sposób, spełniaj ąca okre ślone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-a sfaltowa  uło Ŝona i zag ęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna,  która poprawia adhezj ę asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwi ększa odporno ść błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wod ą; mo Ŝe by ć dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podło Ŝe pod warstw ę asfaltow ą - powierzchnia przygotowana do uło Ŝenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynnion y lotnymi rozpuszczalnikami. 

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

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki  mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej wła ściwo ści s ą zgodne z recept ą laboratoryjn ą. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni  (o długo ści co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbli Ŝonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz ętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci ąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyra Ŝone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu n a dob ę. 

1.4.11. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 

 Nale Ŝy stosowa ć asfalt drogowy spełniaj ący wymagania okre ślone w PN-C-96170:1965 [6]. 
 W zale Ŝności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale Ŝy stosowa ć asfalty drogowe podane 
w tablicy 1 i 2. 
2.3. Polimeroasfalt 

 Je Ŝeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stos owanie asfaltu modyfikowanego 
polimerami, to polimeroasfalt musi spełnia ć wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada ć aprobat ę 
techniczn ą. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale Ŝności od rodzaju warstwy i kategorii 
ruchu podano w tablicy 1 i 2. 
2.4. Wypełniacz 

 Nale Ŝy stosowa ć wypełniacz, spełniaj ący wymagania okre ślone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zast ępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno by ć zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

  

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów 
w zale Ŝności od kategorii 
ruchu 

  nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 
6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i 
przeobra Ŝonych 

  
  
kl. I, II; 
gat.1, 2 

  
  
kl. I, II 1) ; 
gat.1 

  b) ze skał osadowych jw. jw. 2)  

  c) z surowca sztucznego ( ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze) 

  
jw. 

  
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
kl. I, II; 
gat.1, 2 

  
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
kl. I, II 

  
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z 
naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK- CZDP 
84 [15] 

  
kl. I, II; 
gat.1, 2 

  
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia wg  

orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 
zast ępczy 
pyły z 
odpylania, 
popioły 
lotne  

  
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 50 3) , D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 
A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) 1)     tylko pod wzgl ędem ścieralno ści w b ębnie kulowym, 
pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 

2) 2)     tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo ści ≤ 50% m/m we frakcji 
grysowej w mieszance z       innymi kruszywami, w i lo ści ≤ 100% 
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez 
ograniczenia ilo ściowego 

3) 3)     preferowany rodzaj asfaltu 
  
  
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wi ąŜącej, wyrównawczej i wzmacniaj ącej z 

betonu asfaltowego 
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Lp.  Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 
zale Ŝności od kategorii 
ruchu 

  nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

  
  
kl. I, II; 
gat.1, 2 

  
  
kl. I, II 1) ; 
gat.1, 2 

  b) z surowca sztucznego ( ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze) 

  
jw. 

  
kl. I; gat. 1  

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
kl. I, II; 
gat.1, 2 

  
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
kl. I, II 

  
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z 
naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK- CZDP 
84 [15] 

  
kl. I, II; 
gat.1, 2 

  
kl. I, II 1)  
gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 
zast ępczy 
pyły z 
odpylania, 
popioły lotne 

  
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

  
D 50, D 70 

  
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod wzgl ędem ścieralno ści w b ębnie kulowym, inne cechy jak 
dla kl. I; gat. 1 

  
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si ę stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia 
laboratoryjnego i za zgod ą In Ŝyniera. 
2.5. Kruszywo 

 W zale Ŝności od kategorii ruchu i warstwy nale Ŝy stosowa ć kruszywa podane w tablicy 1 i 
2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywa ć si ę w warunkach zabezpieczaj ących je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyment ami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.6. Asfalt upłynniony 

 Nale Ŝy stosowa ć asfalt upłynniony spełniaj ący wymagania okre ślone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Nale Ŝy stosowa ć drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj ące wymagania okre ślone w 
WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZ ĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfalto wego powinien 
wykaza ć si ę moŜliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 

− �      wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

− �      układarek do układania mieszanek mineralno-as faltowych typu zag ęszczanego, 

− �      skrapiarek, 

− �      walców lekkich, średnich i ci ęŜkich , 

− �      walców stalowych gładkich , 

− �      walców ogumionych, 

− �      szczotek mechanicznych lub/i innych urz ądze ń czyszcz ących, 

− �      samochodów samowyładowczych z przykryciem  lu b termosów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale Ŝy przewozi ć zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].  
 Transport asfaltów drogowych mo Ŝe odbywa ć si ę w: 

− �      cysternach kolejowych, 

− �      cysternach samochodowych, 

− �      b ębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych p rzez In Ŝyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt nale Ŝy przewozi ć zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13 ] oraz 
w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nale Ŝy przewozi ć w cysternach przystosowanych do przewozu materiałó w 
sypkich, umo Ŝliwiaj ących rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem wo rków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczaj ących je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asort ymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszank ę betonu asfaltowego nale Ŝy przewozi ć pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładun ek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie pow inien przekracza ć 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania tempera tury wbudowania. 
 Zaleca si ę stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposa Ŝonej w 
system ogrzewczy. 

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. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przyst ąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In Ŝynierem, Wykonawca dostarczy 
In Ŝynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki min eralno-asfaltowej oraz wyniki bada ń 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecno ści In Ŝyniera do 
wykonania bada ń kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej poleg a na: 

− �      doborze składników mieszanki mineralnej, 

− �      doborze optymalnej ilo ści asfaltu, 

− �      okre śleniu jej wła ściwo ści i porównaniu wyników z zało Ŝeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mi eści ć si ę w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mine ralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ści asfaltu podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mine ralnej do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto ści asfaltu 
  

  Rzędne krzywych granicznych MM w zale Ŝności od kategorii 
ruchu 

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawarto ść 
asfaltu od  0  

do 20 

od 0 
do16    
lub od  
0 do 
12,8 

od 0 do 
8  
lub od  
0 do 
6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 20 1)   

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 

przez: 25,0  

  

100 

  

  

  

  

  

100 

  

100 
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20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawarto ść 

ziarn > 2,0  

  

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

88÷100 

78÷100 

68÷93 

59÷86 

54÷83 

48÷78 

40÷70 

29÷59 

  

(41 ÷71) 

  

20÷47 

13÷36 

10÷31 

7÷23 

6÷20 

5÷10 

100 

90÷100 

80÷100 

69÷100 

62÷93 

56÷87 

45÷76 

35÷64 

  

(36÷65) 

  

26÷50 

19÷39 

17÷33 

13÷25 

12÷22 

7÷11 

  

  

  

100 

90÷100 

78÷100 

60÷100 

41÷71 

  

(29 ÷59) 

  

27÷52 

18÷39 

15÷34 

13÷25 

12÷22 

8÷12 

88÷100 

78÷100 

68÷85 

59÷74 

54÷67 

48÷60 

39÷50 

29÷38 

  

(62 ÷71) 

  

20÷28 

13÷20 

10÷17 

7÷12 

6÷11 

5÷7 

90÷100 

67÷100 

52÷83 

38÷62 

30÷50 

22÷40 

21÷37 

21÷36 

  

(64 ÷79) 

  

20÷35 

17÷30 

15÷28 

12÷24 

11÷22 

10÷15 

100 

90÷100 

80÷100 

70÷88 

63÷80 

55÷70 

44÷58 

30÷42 

  

(58 ÷70) 

  

18÷28 

12÷20 

10÷18 

8÷15 

7÷14 

6÷9 

  

100 

87÷100 

73÷100 

66÷89 

57÷75 

47÷60 

35÷48 

  

(52 ÷65) 

  

25÷36 

18÷27 

16÷23 

12÷17 

11÷15 

7÷9 
Orientacyjna 
zawarto ść 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

  
  
5,0 ÷6,5  

  
  
5,0 ÷6,5 

  
  
5,5 ÷6,5 

  
  
4,5 ÷5,6  

  
  
4,3 ÷5,4  

  
  
4,8 ÷6,0  

  
  
4,8 ÷6,5  

1) mieszanka o uziarnieniu nieci ągłym; uziarnienie nietypowe dla MM 
betonu asfaltowego 

  
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych  do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 
  
  
  

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mine ralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 
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Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki min eralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 
mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem  KR1 lub KR2 
  
  

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki min eralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 
mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem nawierzchni drogi o 
obci ąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mine ralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

  
  

Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki min eralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o 
nieci ągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od 
KR3 do KR6 
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mine ralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

  
  

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mine ralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

  
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by ć ustalony na podstawie bada ń próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny speł nia ć wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 
do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełnia ć wymagania podane w 
tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wi ąŜąca, wyrównawcza i wzmacniaj ąca z betonu asfaltowego 

 Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mine ralnych do warstwy wi ąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ści asfaltu podano w 
tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych  do warstwy wi ąŜącej, wyrównawczej i 
wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach  8 ÷13. 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by ć ustalony na podstawie bada ń próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny speł nia ć wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 
do 5. 
 Wykonana warstwa wi ąŜąca, wyrównawcza i wzmacniaj ąca z betonu asfaltowego powinna 
spełnia ć wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
  

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfa ltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 
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Lp.  Właściwo ści 

Wymagania wobec MMA 
i warstwy ścieralnej z BA 
w zale Ŝności od kategorii 
ruchu 

    KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 
6 

1 Moduł sztywno ści pełzania 1) , MPa nie wymaga 
si ę 

≥ 14,0 
( ≥18) 4) 

2 Stabilno ść próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60 o C, kN ≥ 5,5 2)  ≥ 10,0 3)  

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 
4,5 

4 Wolna przestrze ń w próbkach jw., % 
v/v 

od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 
4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % od 75,0 do 

90,0 
od 78,0 do 
86,0 

6 Grubo ść w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

  
  
  
od 3,5 do 
5,0 
od 4,0 do 
5,0 
od 5,0 do 
7,0 

7 Wska źnik zag ęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze ń w warstwie, % 
(v/v) 

od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 
5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instr ukcje - zeszyt 
nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu  MMA 

2)   próbki zag ęszczone 2 x 50 uderze ń ubijaka 

3)   próbki zag ęszczone 2 x 75 uderze ń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obci ąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp. 

  

Tablica 5. Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do w arstwy wi ąŜącej, wyrównawczej 
i wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto ści asfaltu 

  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zale Ŝności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
  od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 
161)  

Przechodzi 

przez: 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawarto ść  

ziarn > 2,0 mm 

  

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

  

  

100 

87÷ 

100 

75÷100 

65÷93 

57÷86 

52÷81 

47÷76 

40÷67 

30÷55 

  

(45 ÷70)  

  

20÷40 

13÷30 

10÷25 

6÷17 

5÷15 

3÷7 

  

  

  

100 

88÷100 

78÷100 

67÷92 

60÷86 

53÷80 

42÷69 

30÷54 

  

(46 ÷70) 

  

20÷40 

14÷28 

11÷24 

8÷17 

7÷15 

3÷8 

  

  

  

  

100 

85÷100 

70÷100 

62÷84 

55÷76 

45÷65 

35÷55 

  

(45 ÷65) 

  

25÷45 

18÷38 

15÷35 

11÷28 

9÷25 

3÷9 

  

100 

84÷100 

75÷100 

68÷90 

62÷83 

55÷74 

50÷69 

45÷63 

32÷52 

25÷41 

  

(59 ÷75) 

  

16÷30 

10÷22 

8÷19 

5÷14 

5÷12 

4÷6 

  

  

100 

87÷100 

77÷100 

66÷90 

56÷81 

50÷75 

45÷67 

36÷55 

25÷41 

  

(59 ÷75) 

  

16÷30 

9÷22 

7÷19 

5÷15 

5÷14 

4÷7 

  

  

  

100 

87÷100 

77÷100 

67÷89 

60÷83 

54÷73 

42÷60 

30÷45 

  

(55 ÷70) 

  

20÷33 

13÷25 

10÷21 

7÷16 

6÷14 

5÷8 
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Orientacyjna 
zawarto ść 
asfaltu w MMA,  
% m/m 

  
4,3 ÷5,8  

  
4,3 ÷5,8 

  
4,5 ÷6,0 

  
4,0 ÷5,5 

  
4,0 ÷5,5 

  
4,3 ÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

  
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi ąŜącej, wyrównawczej i 

wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach  od 8 do 13. 
  

  
Rys. 8.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki min eralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
wi ąŜącej, wyrównawczej i wzmacniaj ącej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 

  
  

Rys. 9.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki min eralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
wi ąŜącej, wyrównawczej i wzmacniaj ącej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 10.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mi neralnej BA od 0 do 12,8 mm do 
warstwy wi ąŜącej, wyrównawczej i wzmacniaj ącej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem KR1 
lub KR2 

  

Rys. 11.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mi neralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy 
wi ąŜącej, wyrównawczej i wzmacniaj ącej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od KR3 do 
KR6 
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Rys. 12.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mi neralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
wi ąŜącej, wyrównawczej i wzmacniaj ącej nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od KR3 do 
KR6 

  
  

Rys. 13.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mi neralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy  
wyrównawczej  nawierzchni drogi o obci ąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

  
  

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfa ltowych i warstwy wi ąŜącej, wyrównawczej 
oraz wzmacniaj ącej z betonu asfaltowego 

  
Lp.  

  
Właściwo ści 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wi ąŜącej, wyrównawczej                       
i wzmacniaj ącej w zale Ŝności 
od  kategorii ruchu 

    KR 1  lub  
KR 2 

od KR 3  do  KR 
6 

1 Moduł sztywno ści pełzania 1) ,  MPa nie wymaga 
si ę 

≥ 16,0 ( ≥22) 3) 

2 Stabilno ść próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60 o C, 
zag ęszczonych 2x75 uderze ń ubijaka,  
kN   

  
≥ 8,0  ( ≥ 
6,0) 2)  

  
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 
5,0 

od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrze ń w próbkach jw.,  
%(v/v) 

od 4,0 do 
8,0 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie woln ej przestrzeni w 
próbkach jw., % od 65,0 do 

80,0 
≤ 75,0 
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6 Grubo ść warstwy w cm z MMA o 

uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
od 3,5 do 
5,0 
od 4,0 do 
6,0 
od 6,0 do 
8,0 
- 

  
  
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wska źnik zag ęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze ń w warstwie,  % 
(v/v) 

od 4,5 do 
9,0 

od 4,5 do 9,0 

1) 1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje , instrukcje - 
zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) 2)     dla warstwy wyrównawczej 

3) 3)     specjalne warunki, obci ąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank ę mineralno-asfaltow ą produkuje si ę w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ci ągłym zapewniaj ącej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie  i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszan ki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak Ŝe wst ępne, powinno by ć wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z recept ą. Dopuszcza si ę dozowanie obj ęto ściowe asfaltu, przy uwzgl ędnieniu zmiany jego 
gęsto ści w zale Ŝności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR 6 dozowanie składników 
powinno by ć sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mog ą wynosi ć: jedna działka elementarna wagi, wzgl ędnie 
przepływomierza, lecz nie wi ęcej ni Ŝ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Je Ŝeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on by ć dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilo ściach okre ślonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by ć ogrzewany w sposób po średni, z układem termostatowania, 
zapewniaj ącym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj ą ± 5 o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi ć: 
- dla D 50   od 145 o C do 165 o C, 
- dla D 70  od 140 o C do 160 o C, 
- dla D 100  od 135 o C do 160 o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza ń producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno by ć wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna  po dodaniu 
wypełniacza uzyskała wła ściw ą temperatur ę. Maksymalna temperatura gor ącego kruszywa nie powinna 
być wy Ŝsza o wi ęcej ni Ŝ 30 o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-a sfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna  wynosi ć: 
- z D 50   od 140 o C do 170 o C, 
- z D 70   od 135 o C do 165 o C, 
- z D 100   od 130 o C do 160 o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskaza ń producenta polimeroasfaltu. 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa 

 Podło Ŝe pod warstw ę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by ć wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podło Ŝa powinna by ć sucha i czysta. 
 Nierówno ści podło Ŝa pod warstwy asfaltowe nie powinny by ć wi ększe od podanych w tablicy 
7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówno ści podło Ŝa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podło Ŝe pod warstw ę 
    ścieraln ą wi ąŜącą i 

wzmacniaj ącą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

  

 W przypadku gdy nierówno ści podło Ŝa s ą wi ększe od podanych w tablicy 7, podło Ŝe nale Ŝy 
wyrówna ć poprzez frezowanie lub uło Ŝenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozło Ŝeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod ło Ŝe nale Ŝy skropi ć 
emulsj ą asfaltow ą lub asfaltem upłynnionym w ilo ści ustalonej w SST. Zalecane ilo ści asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w  tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe kraw ęŜników, włazów, wpustów itp. urz ądze ń powinny by ć pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniaj ącym okre ślonym w SST i zaakceptowanym przez In Ŝyniera. 
  

Tablica 8. Zalecane ilo ści asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej  lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 

  
Podło Ŝe do wykonania warstwy  

Ilo ść asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji 
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Lp. z mieszanki betonu asfaltowego odparowaniu wody z emulsji 

lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego,    kg/m 2 

Podło Ŝe pod warstw ę asfaltow ą 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 

5.5. Poł ączenie mi ędzywarstwowe 

 Ka Ŝdą uło Ŝoną warstw ę nale Ŝy skropi ć emulsj ą asfaltow ą lub asfaltem upłynnionym przed 
uło Ŝeniem nast ępnej, w celu zapewnienia odpowiedniego poł ączenia mi ędzywarstwowego, w ilo ści 
ustalonej w SST. 
 Zalecane ilo ści asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej  lub upłynniacza  podano 
w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilo ści asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej  lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 

  
Lp.  

  
Poł ączenie nowych warstw 

Ilo ść asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego   kg/m 2 

1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub wzmacniaj ąca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi ąŜąca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno by ć wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na  odparowanie 
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

− �      8 h    przy ilo ści powy Ŝej 1,0 kg/m 2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

− �      2 h    przy ilo ści od 0,5 do 1,0 kg/m 2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

− �      0,5 h przy ilo ści od 0,2 do 0,5 kg/m 2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp ą otaczarki. 

5.6. Warunki przyst ąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo Ŝe by ć układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie ni Ŝsza od +5 o C dla wykonywanej warstwy grubo ści  > 8 cm i + 10 0 C dla wykonywanej 
warstwy grubo ści  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza si ę układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym  
podło Ŝu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiat ru (V > 16 m/s). 
5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przyst ąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowyc h jest 
zobowi ązany do przeprowadzenia w obecno ści In Ŝyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawarto ści asfaltu w mieszance okre śla si ę wykonuj ąc ekstrakcj ę. 
 Tolerancje zawarto ści składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl ędem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawarto ści składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl ędem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbk i  metod ą  ekstrakcji,  % m/m 

  
Lp.  

  
Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni 
dróg o kategorii ruchu 

    KR 1 lub KR 
2 

KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostaj ące na sitach o 
oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 
8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

  
± 5,0 

  
± 4,0 

2 Ziarna pozostaj ące na sitach o 
oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 
0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodz ące przez sito o 
oczkach            # 0,075mm ± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 
  
5.8. Odcinek próbny 

 Je Ŝeli w SST przewidziano konieczno ść wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpocz ęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

− �      stwierdzenia czy u Ŝyty sprz ęt jest wła ściwy, 

− �      okre ślenia grubo ści warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag ęszczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji pr ojektowej grubo ści warstwy, 
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− �      okre ślenia potrzebnej ilo ści przej ść walców dla uzyskania prawidłowego zag ęszczenia 

warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u Ŝyje takich materiałów oraz sprz ętu, jakie b ędą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  by ć zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In Ŝyniera. 
 Wykonawca mo Ŝe przyst ąpi ć do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowan iu odcinka 
próbnego przez In Ŝyniera. 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by ć wbudowywana układark ą wyposa Ŝoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubo ści warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokum entacj ą 
projektow ą. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by ć ni Ŝsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zag ęszczanie mieszanki powinno odbywa ć si ę bezzwłocznie zgodnie ze schematem przej ść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Pocz ątkowa temperatura mieszanki w czasie zag ęszczania powinna wynosi ć nie mniej ni Ŝ: 
- dla asfaltu D 50  130 o C, 
- dla asfaltu D 70  125 o C, 
- dla asfaltu D 100 120 o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza ń producenta polimeroasfaltów. 
 Zag ęszczanie nale Ŝy rozpocz ąć od kraw ędzi nawierzchni ku osi. Wska źnik zag ęszczenia 
uło Ŝonej warstwy powinien by ć zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Zł ącza w nawierzchni powinny by ć wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopad le do 
osi drogi. 
 Zł ącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by ć przesuni ęte wzgl ędem siebie co najmniej 
o 15 cm. Zł ącza powinny by ć całkowicie zwi ązane, a przylegaj ące warstwy powinny by ć w jednym 
poziomie. 
 Zł ącze robocze powinno by ć równo obci ęte i powierzchnia obci ętej kraw ędzi powinna by ć 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn ą ta śmą asfaltowo-kauczukow ą. Sposób wykonywania 
zł ącz roboczych powinien by ć zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        i przedstawi ć 
wyniki tych bada ń In Ŝynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineraln o-
asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfa ltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej pole ga na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by ć zgodne z recept ą laboratoryjn ą z tolerancj ą okre ślon ą w 
tablicy 10. Dopuszcza si ę wykonanie bada ń innymi równowa Ŝnymi metodami. 

6.3.3. Badanie wła ściwo ści asfaltu 

 Dla ka Ŝdej cysterny nale Ŝy okre śli ć penetracj ę i temperatur ę mi ęknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie wła ściwo ści wypełniacza 

 Na ka Ŝde 100 Mg zu Ŝytego wypełniacza nale Ŝy okre śli ć uziarnienie i wilgotno ść 
wypełniacza. 

Tablica 11. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno -
asfaltowej 
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Lp.  

  
Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść bada ń 
Minimalna liczba bada ń na 
dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

2 Wła ściwo ści asfaltu dla ka Ŝdej dostawy (cysterny) 

3 Wła ściwo ści wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Wła ściwo ści kruszywa  przy ka Ŝdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ci ągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i 
w czasie wbudowywania 

7 Wygl ąd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Wła ściwo ści próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog ą by ć wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie wła ściwo ści kruszywa 

 Przy ka Ŝdej zmianie kruszywa nale Ŝy okre śli ć klas ę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mine ralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno- asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamon towanego na otaczarce. Temperatura powinna 
być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laborator yjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładno ść pomiaru ± 2 o C. Temperatura powinna by ć zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wygl ądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbud owywania. 

6.3.9. Wła ściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Wła ściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej nale Ŝy okre śla ć na próbkach zag ęszczonych 
metod ą Marshalla. Wyniki powinny by ć zgodne z recept ą laboratoryjn ą. 
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp.  Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść bada ń i 
pomiarów 

1 Szeroko ść warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo ści 1 km  

2 Równo ść podłu Ŝna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łat ą co 
10 m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej ni Ŝ co 5m 

4 Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długo ści 1 
km 

5 Rzędne wysoko ściowe 
warstwy 

pomiar rz ędnych niwelacji podłu Ŝnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według  

6 Ukształtowanie o si w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubo ść warstwy 2 próbki z ka Ŝdego pasa o powierzchni 
do 3000 m 2 

8 Zł ącza podłu Ŝne i 
poprzeczne 

cała długo ść zł ącza 

9 Krawędź, obramowanie cała długo ść 
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warstwy 

10 Wygl ąd warstwy ocena ci ągła 

11 Zag ęszczenie warstwy 2 próbki z ka Ŝdego pasa o powierzchni 
do 3000 m 2 

12 Wolna przestrze ń w 
warstwie 

jw. 

6.4.2. Szeroko ść warstwy 

 Szeroko ść warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna by ć zgodna z dokumentacj ą 
projektow ą, z tolerancj ą +5 cm. Szeroko ść warstwy asfaltowej ni Ŝej poło Ŝonej, nie ograniczonej 
kraw ęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch ni, powinna by ć szersza z ka Ŝdej 
strony co najmniej o grubo ść warstwy na niej poło Ŝonej, nie mniej jednak ni Ŝ 5 cm. 

6.4.3. Równo ść warstwy 

 Nierówno ści podłu Ŝne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzo ne wg BN-68/8931-04 
[11] nie powinny by ć wi ększe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno ści warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wi ąŜąca 

Warstwa 
wzmacniaj ąca  

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place 
i parkingi 

9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacj ą projektow ą, z tolerancj ą ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz ędne wysoko ściowe 

 Rz ędne wysoko ściowe warstwy powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą, z tolerancj ą ± 
1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna by ć usytuowana zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, z 
tolerancj ą 5 cm. 

6.4.7. Grubo ść warstwy 

 Grubo ść warstwy powinna by ć zgodna z grubo ści ą projektow ą, z tolerancj ą ± 10 %. Wymaganie 
to nie dotyczy warstw o grubo ści projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wyno si  +5 mm i 
warstwy o grubo ści od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Zł ącza podłu Ŝne i poprzeczne 

 Zł ącza w nawierzchni powinny by ć wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopad le do 
osi. Zł ącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by ć przesuni ęte wzgl ędem siebie co najmniej o 
15 cm. Zł ącza powinny by ć całkowicie zwi ązane, a przylegaj ące warstwy powinny by ć w jednym 
poziomie. 

6.4.9. Kraw ędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urz ądzeniach w jezdni powinna wystawa ć od 
3 do 5 mm ponad ich powierzchni ę. Warstwy bez oporników powinny by ć  wyprofilowane a w 
miejscach gdzie zaszła konieczno ść obci ęcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl ąd warstwy 

 Wygl ąd warstwy z betonu asfaltowego powinien mie ć jednolit ą tekstur ę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz ących si ę i sp ękanych. 

6.4.11. Zag ęszczenie warstwy i wolna przestrze ń w warstwie 

 Zag ęszczenie i wolna przestrze ń w warstwie powinny by ć zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
SST i recepcie laboratoryjnej. 

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 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asf altowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i SST, je Ŝeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancj i wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m 2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  

− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− �      oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  p rojektem organizacji ruchu,  

− �      dostarczenie materiałów, 

− �      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  i jej transport na miejsce wbudowania, 

− �      posmarowanie lepiszczem kraw ędzi urz ądze ń obcych i kraw ęŜników, 

− �      skropienie mi ędzywarstwowe, 

− �      rozło Ŝenie i zag ęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− �      obci ęcie kraw ędzi i posmarowanie asfaltem, 

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch ni 
drogowych. świr i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszyw a łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch ni 
drogowych. Piasek 

  4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakow anie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawier zchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody bada ń mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfalt owe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Dro gi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 
planografem         i łat ą 

10.2. Inne dokumenty 

12.12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni po datnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 
1997 

13.13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasf alty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

14.14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuls je asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje 
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15.15.  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ści grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do n awierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

16.16.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o z wi ększonej odporno ści na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywno ści mieszanek mineralno-
bitumicznych metod ą pełzania pod obci ąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 4 8, 
IBDiM, Warszawa, 1995 

17.17.  Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowi adać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

  

  

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROW ADZONYCH   NORMĄ   PN-EN 12591:2004 

1. Zmiany aktualizacyjne w OST 
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 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów w g PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych 
przez GDDP w 2001 r., uwzgl ędniaj ących zało Ŝenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, W arszawa 1997: 

1.  1.     D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 

2.  2.     D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

3.  3.     D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 

4.  4.     D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolane go 

5.  5.     D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastykso wo-grysowej (SMA) 

6.  6.     D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego . 
 Niniejsza informacja dotyczy równie Ŝ innych OST uwzgl ędniaj ących roboty z wykorzystaniem 
lepiszcza asfaltowego. 

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe 

 W zwi ązku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Bada wczy Dróg i Mostów w 
porozumieniu z Generaln ą Dyrekcj ą Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia do boru 
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfalt owych w „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był po dstaw ą opracowania OST wymienionych w 
punkcie 1. 
 Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
  
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszane k mineralno-asfaltowych według 

przeznaczenia mieszanki i obci ąŜenia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica 
zał. A 

Kategoria ruchu 

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

  

Beton asfaltowy do 
warstwy wi ąŜącej 

  
  
Tablica C 

  
  
50/70 

35/50 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C 
DP30 
DP80 

  
35/50 
DE30 A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno- asfaltowe 
do warstwy 
ścieralnej (beton 
asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

  
  
Tablica E 

  
50/70 
DE80 A,B,C 
DE150 A,B,C 1 

  
50/70 
DE30 A,B,C 
DE80 
A,B,C 1 

DE30 A,B,C 
DE80 
A,B,C 1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni p odatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieci ągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zast ępuj ący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zast ępuj ący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,  
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wy tyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. 

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa  1997 

3. Wymagania wobec asfaltów drogowych 

 W zwi ązku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Bada wczy Dróg i Mostów w 
porozumieniu z Generaln ą Dyrekcj ą Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane wła ściwo ści dla 
asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tab lica 2. 
  
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane wła ściwo ści asfaltów drogowych o penetracji od 20 ×0,1 

mm do 330 ×0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warun ków polskich 
  
Lp
. 

Właściwo ści Metoda  Rodzaj asfaltu 

    badania 20/
30 

35/
50 

50/
70 

70/10
0 

100/1
50 

160/2
20 

250/3
30 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja 
w 25 °C 

0,1mm 
PN-EN 
1426 20-30  35-

50 
50-
70 

70-
100 

100-
150 

160-
220 

250-
330 

2 
Temperatura 
mięknienia °C 

PN-EN 
1427 55-63  50-

58 
46-
54 

43-51  39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 
zapłonu, 
nie mniej 
ni Ŝ 

°C 
PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

  
4 

Zawarto ść 
składników 
rozpuszczal

  
% m/m PN-EN 

12592 

  
99 

  
99 

  
99 

  
99 

  
99 

  
99 

  
99 
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-  nych, 
nie mniej 
ni Ŝ 

  
5 

Zmiana masy 
po 
starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) 
nie wi ęcej 
ni Ŝ 

  
% m/m 

  
PN-EN 
12607-
1 

  
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

  
0,8 

  
0,8 

  
1,0 

  
1,0 

  
6 

Pozostała 
penetracja 
po 
starzeniu, 
nie mniej 
ni Ŝ 

  
% PN-EN 

1426 

  
55 

  
53 

  
50 

  
46 

  
43 

  
37 

  
35 

  
7 

Temperatura 
mięknienia 
po 
starzeniu, 
nie mniej 
ni Ŝ 

  
°C 

PN-EN 
1427 

  
57 

  
52 

  
48 

  
45 

  
41 

  
37 

  
32 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE 
  
8 

Zawarto ść 
parafiny, 
nie wi ęcej 
ni Ŝ 

% PN-EN 
12606-
1 

  
2,2 

  
2,2 

  
2,2 

  
2,2 

  
2,2 

  
2,2 

  
2,2 

  
9 

Wzrost 
temp. 
mięknienia 
po 
starzeniu, 
nie wi ęcej 
ni Ŝ 

  
°C 

PN-EN 
1427 

  
8 

  
8 

  
9 

  
9 

  
10 

  
11 

  
11 

  
10 

Temperatura 
łamliwo ści, 
nie wi ęcej 
ni Ŝ 

  
°C 

PN-EN 
12593 

Nie 
ok-
re śla 
si ę 

  
-5 

  
-8 

  
-10 

  
-12 

  
-15 

  
-16 

            
  
 Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generaln ą Dyrekcj ę 
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/2 11/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzgl ędnia 
zmian ę nr normy PN-EN 121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2004  w  2004 r. 
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D - 05.03.23a 
 

CHODNIKI I NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI 
BRUKOWEJ 

1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem  nawierzchni z betonowej kostki  
brukowej,  ramach przebudowy  ul. Błonie w  Łosicac h. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostk i brukowej. 
 Betonow ą kostk ę brukow ą stosuje si ę do nawierzchni: 
-wykonanie zjazdów  z  elementów  prefabrykowanych.   
-wykonanie ścieku 
-wykonaniechodnika. 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany ele ment budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metod ą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwo wego, charakteryzuj ący si ę kształtem, który 
umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Kraw ęŜnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj ący jezdni ę od chodnika, 
charakteryzuj ący si ę stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo ści ą nie wi ększ ą ni Ŝ 1,0 
m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagł ębienie, poni Ŝej kraw ędzi jezdni, zbieraj ące i odprowadzaj ące 
wodę. 

1.4.4. Obrze Ŝe - element budowlany, oddzielaj ący nawierzchnie chodników i ci ągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odst ęp pomi ędzy przylegaj ącymi elementami (kostkami) wypełniony okre ślonymi 
materiałami wypełniaj ącymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst ęp dziel ący du Ŝy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształce ń temperaturowych, wypełniony okre ślonymi materiałami wypełniaj ącymi. 

1.4.7. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” [9] pkt 
1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa mo Ŝe mie ć nast ępuj ące cechy charakterystyczne, okre ślone w 
katalogu producenta: 
1. 1.     odmian ę: 

a) a)     kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) b)    kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spod niej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubo ści min. 4 mm, 
2. 2.     barw ę: 

a) a)     kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) b)    kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3. 3.     wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami o kre ślonymi przez producenta (przykłady 
podano w zał ączniku 1), 

4. 4.     wymiary, zgodne z wymiarami okre ślonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) a)     długo ść: od 140 mm do 280 mm, 
b) b)    szeroko ść: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo ści, lecz nie mniej ni Ŝ 100 mm, 
c) c)     grubo ść: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo ściami s ą: 60 mm, 80 mm i 

100 mm (zalecane grubo ści kostek podano w zał ączniku 2). 
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  Po Ŝądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do s posobu układania i siatki spoin 

oraz umo Ŝliwiały wykonanie warstwy o szeroko ści 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ści przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni ę. 

 Kostki mog ą by ć produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzch niach bocznych oraz z 
ukosowanymi kraw ędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost kom brukowym 

  Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom b rukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre śla PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe j, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania 
na zewn ętrznych nawierzchniach, maj ących kontakt z sol ą odladzaj ącą w warunkach mrozu
  

  

Lp. Cecha 
Zał ącznik 
normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary     

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm 
od zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
grubo ści 
< 100 mm 
≥ 100 mm 

C Długo ść 
  
  
± 2 
± 3 

Szeroko ść 
  
  
± 2 
± 3 

Grubo ść 
  
  
± 3 
± 4 

RóŜnica 
pomi ędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubo ści, 
tej samej 
kostki, 
powinna by ć 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płasko ści i 
pofalowania 
(je śli maksymalne wymiary 
kostki 
> 300 mm), przy długo ści 
pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukło ść                      wkl ęsło ść 
  
1,5                                    
1,0 
2,0                                    
1,5 

2 Wła ściwo ści fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno ść na 
zamra Ŝanie/rozmra Ŝanie z 
udziałem soli odladzaj ących 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: warto ść średnia 
≤ 1,0 kg/m 2, przy czym ka Ŝdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m 2  

2.2 Wytrzymało ść na rozci ąganie 
przy rozłupywaniu 

F Wytrzymało ść charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Ka Ŝdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i 
nie powinien wykazywa ć obci ąŜenia 
niszcz ącego mniejszego ni Ŝ 250 N/mm 
długo ści rozłupania 

2.3 Trwało ść   (ze wzgl ędu na 
wytrzymało ść) 

F Kostki maj ą zadawalaj ącą trwało ść 
(wytrzymało ść) je śli spełnione s ą 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 
Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 
badanie 
alternatywne 

2.4 Odporno ść na ścieranie (wg 
klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporno ść na 
poślizg/po ślizgni ęcie 

I a) a) je śli górna powierzchnia kostki 
nie była szlifowana lub polerowana – 
zadawalaj ąca odporno ść, 

b) b) je śli wyj ątkowo wymaga si ę podania 
warto ści odporno ści na 
poślizg/po ślizgni ęcie – nale Ŝy 
zadeklarowa ć minimaln ą jej warto ść 
pomierzon ą wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrz ądem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl ąd J a) a) górna powierzchnia kostki nie 
powinna mie ć rys i odprysków, 

b) b) nie dopuszcza si ę rozwarstwie ń w 
kostkach dwuwarstwowych, 

c) c) ewentualne wykwity nie s ą uwa Ŝane 
za istotne 

3.2 
  
  
  
  

Tekstura 
  
  
  
  

J a) a) kostki z powierzchni ą o 
specjalnej teksturze – producent powinien 
opisa ć rodzaj tekstury, 

b) b) tekstura lub zabarwienie kostki 
powinny by ć porównane z próbk ą producenta, 
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3.3 Zabarwienie (barwiona mo Ŝe 

być warstwa ścieralna lub 
cały element) 
  

zatwierdzon ą przez odbiorc ę, 
c) c) ewentualne ró Ŝnice w jednolito ści 

tekstury lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we wła ściwo ściach 
surowców i zmianach warunków twardnienia 
nie s ą uwa Ŝane za istotne 

         
  
 W przypadku zastosowa ń kostki na powierzchniach innych ni Ŝ przewidziano w tablicy 1 (np. 
na nawierzchniach wewn ętrznych nie nara Ŝonych na kontakt z sol ą odladzaj ącą), wymagania wobec 
kostki nale Ŝy odpowiednio dostosowa ć do ustale ń PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny by ć barwione substancjami odpornymi na działanie czynn ików 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów  (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zapraw ą cementowo-piaskow ą nie mo Ŝe odbarwia ć kostek). Zaleca si ę 
stosowanie środków stabilnie barwi ących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Ŝelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (ni e nale Ŝy stosowa ć do barwienia: sadz i 
barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych p lam) mog ą pojawi ć si ę na powierzchni kostek 
w pocz ątkowym okresie eksploatacji. Powstaj ą one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych wyst ępuj ących w betonie i zanikaj ą w trakcie u Ŝytkowania w okresie do 2-3 
lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostk ę zaleca si ę pakowa ć na paletach. Palety z kostk ą mogą by ć składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podło Ŝe powinno by ć wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

 Je śli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacz ej, to nale Ŝy stosowa ć nast ępuj ące 
materiały: 
a) a)     na podsypk ę piaskow ą pod nawierzchni ę 

− �      piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiada j ący wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− �      piasek łamany (0,075 ÷2) mm, mieszank ę drobn ą granulowan ą (0,075 ÷4) mm albo miał 

(0 ÷4) mm, odpowiadaj ący wymaganiom PN-B-11112 [3], 
b) b)    na podsypk ę cementowo-piaskow ą pod nawierzchni ę 

− �      mieszank ę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalne go spełniaj ącego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego u Ŝytku spełniaj ącego 
wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiad aj ącej wymaganiom  PN-88/B-32250 [5], 

c) c)     do wypełniania spoin w nawierzchni na pod sypce piaskowej 
− �      piasek naturalny spełniaj ący wymagania PN-B-11113  [4] gatunku 2 lub 3, 
− �      piasek łamany (0,075 ÷2) mm wg PN-B-11112  [3], 

d) d)    do wypełniania spoin w nawierzchni na pods ypce cementowo-piaskowej 
− �      zapraw ę cementowo-piaskow ą 1:4 spełniaj ącą wymagania wg 2.3 b),  

e) e)     do wypełniania szczelin dylatacyjnych w n awierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− �      do wypełnienia górnej cz ęści szczeliny dylatacyjnej nale Ŝy stosowa ć drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelni aj ące (np. poliuretanowe, poliwinylowe 
itp.), spełniaj ące wymagania norm lub aprobat technicznych, wzgl ędnie odpowiadaj ących 
wymaganiom OST D-05.03.04a  [16], 

− �      do wypełnienia dolnej cz ęści szczeliny dylatacyjnej nale Ŝy stosowa ć wilgotn ą 
mieszank ę cementowo-piaskow ą 1:8 z materiałów spełniaj ących wymagania wg 2.3 b) lub inny 
materiał zaakceptowany przez In Ŝyniera. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo średniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywa ć si ę na podło Ŝu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i z mieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
 Przechowywanie cementu powinno by ć zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
2.4. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa i ścieki 

 Je śli dokumentacja projektowa, SST lub In Ŝynier nie ustal ą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek mo Ŝna stosowa ć: 
a) a)     kraw ęŜniki betonowe wg OST D-08.01.01a [17], 
b) b)    obrze Ŝa betonowe wg OST D-08.03.01 [19], 
c) c)     kraw ęŜniki kamienne wg OST D-08.01.02a [18]. 
 Przy kraw ęŜnikach mog ą wyst ępować ścieki wg OST D-08.05.00 [20]. 
 Kraw ęŜniki, obrze Ŝa i ścieki mog ą by ć ustawiane na: 
a) a)     podsypce piaskowej lub cementowo- piaskowej, spełniaj ących wymagania wg 2.3 a   i   

2.3 b, 
b) b)    ławach Ŝwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniaj ących wymagania wg OST D-

08.01.01a [17], 08.01.02a [18],  D-08.03.01  [19] i  D-08.05.00 [20]. 
 Kraw ęŜniki i obrze Ŝa mog ą by ć przechowywane na składowiskach otwartych, posegreg owane 
według typów, rodzajów, odmian i wielko ści. Nale Ŝy układa ć je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny by ć składowane i przechowywane wg 2.3.  
2.5. Materiały do podbudowy uło Ŝonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki brukowej 

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji p rojektowej, powinny odpowiada ć 
wymaganiom wła ściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez  In Ŝyniera. 
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3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9]  pkt 
3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania nawierzchni   

  Układanie betonowej kostki brukowej mo Ŝe odbywa ć si ę: 
a) a)     r ęcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) b)    mechanicznie przy zastosowaniu urz ądze ń układaj ących (układarek), składaj ących si ę z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słu Ŝącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich uło Ŝenia; urz ądzenie to, po sko ńczonym układaniu kostek, mo Ŝna 
wykorzysta ć do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do c hwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek mo Ŝna stosowa ć specjalne narz ędzia tn ące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarcz ą). 
 Do zag ęszczania nawierzchni z kostki nale Ŝy stosowa ć zag ęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładzin ą elastomerow ą, chroni ące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naro Ŝy. 
 Sprz ęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinie n odpowiada ć wymaganiom 
wła ściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym doku mentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) 
wzgl ędnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In Ŝyniera. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapr aw nale Ŝy stosowa ć betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych nale Ŝy stosowa ć sprz ęt odpowiadaj ący wymaganiom  
OST D-05.03.04a [16]. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania o gólne” [9] 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mog ą by ć przewo Ŝone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osi ągni ęciu przez beton wytrzymało ści na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki 
w trakcie transportu powinny by ć zabezpieczone przed przemieszczaniem si ę i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewn ątrzzakładowego kostek na środki transportu zewn ętrznego mog ą 
słu Ŝyć wózki widłowe, którymi mo Ŝna dokona ć załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu mo Ŝna wykorzystywa ć równie Ŝ d źwigi samochodowe. 
 Palety transportowe powinny by ć spinane ta śmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczaj ącymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.  Na jednej palecie zaleca si ę 
układa ć do 10 warstw kostek (zale Ŝnie od grubo ści i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Po Ŝądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do o dbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposa Ŝonym w d źwig do za- i rozładunku. 
 Kraw ęŜniki i obrze Ŝa mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi środkami transportowymi. Kraw ęŜniki 
betonowe nale Ŝy układa ć w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.  Kraw ęŜniki kamienne 
nale Ŝy układa ć na podkładkach drewnianych, długo ści ą w kierunku jazdy. Kraw ęŜniki i obrze Ŝa 
powinny by ć zabezpieczone przed przemieszczaniem si ę i uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa mo Ŝna przewozi ć dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj ących je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate riałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Cement powinien by ć przewo Ŝony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 
 Zalew ę lub masy uszczelniaj ące do szczelin dylatacyjnych mo Ŝna transportowa ć dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkni ętych pojemnikach lub opakowaniach, chroni ących je przed 
zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny by ć przewo Ŝone w sposób odpowiadaj ący wymaganiom 
wła ściwej OST. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. 00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 
5.2. Podło Ŝe i koryto 

 Grunty podło Ŝa powinny by ć niewysadzinowe, jednorodne i no śne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przema rzania, zgodnie z dokumentacj ą projektow ą. 
 Koryto pod podbudow ę lub nawierzchni ę powinno by ć wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OS T D-04.01.01 [10].   
 Koryto musi mie ć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacj ą projektow ą 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna by ć zgodna z dokumentacj ą projektow ą lub SST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podaj ą zał ączniki 3 i 4). 
 Konstrukcja nawierzchni mo Ŝe obejmowa ć uło Ŝenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) a)     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe j oraz podbudowie, 
b) b)    podsypce piaskowej roz ścielonej bezpo średnio na podło Ŝu z gruntu piaszczystego o 

wskaźniku piaskowym WP ≥ 35 wg [7]. 
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 Podstawowe czynno ści przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst ępowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw ą cementowo-piaskow ą, obejmuj ą: 
1. 1.     wykonanie podbudowy, 
2. 2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw ęŜników, obrze Ŝy i ew. ścieków), 
3. 3.     przygotowanie i roz ścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. 4.     uło Ŝenie kostek z ubiciem, 
5. 5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej  i wypełnienie ni ą szczelin, 
6. 6.     wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. 7.     piel ęgnacj ę nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej , podstawowych czynno ści jest mniej, 
gdy Ŝ nie wyst ępuj ą zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki pi askowej, za ś poz. 5 - 
wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod wa rstw ą betonowej kostki brukowej 
powinien by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiada ć wymaganiom wła ściwej OST, np.: 
a) a)     D-04.01.01 ÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [10], 
b) b)    D-04.04.00 ÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech anicznie” (z kruszywa 

naturalnego lub łamanego) [11], 
c) c)     D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamienne go” [12], 
d) d)    D-04.05.00 ÷04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podło Ŝe z gruntów lub kruszyw  

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [13], 
e) e)     D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [ 14], 
f) f)      D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementow ego” [15]. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiada ć wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez In Ŝyniera. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by ć zgodny z dokumentacj ą projektow ą lub SST. 
 Je śli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacz ej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie kraw ęŜników, obrze Ŝy i ew. wykonanie ścieków przykraw ęŜnikowych powinno by ć 
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [1 7], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D-
08.05.00 [20]. 
 Kraw ęŜniki i obrze Ŝa zaleca si ę ustawia ć przed przyst ąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, po Ŝądane jest uło Ŝenie pojedynczego rz ędu kostek w celu 
ustalenia szeroko ści nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw ęŜników lub obrze Ŝy. 
5.6. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubo ść powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub SST. 
 Je śli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inacz ej to grubo ść podsypki powinna 
wynosi ć po zag ęszczeniu 3 ÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypk ę powinny by ć zgodne z 
pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej  grubo ści podsypki nie powinny przekracza ć ± 
1 cm. 
 Podsypk ę piaskow ą nale Ŝy zwil Ŝyć wod ą, równomiernie roz ścieli ć i zag ęści ć lekkimi 
walcami (np. r ęcznymi) lub zag ęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno ści optymalnej. 
 Podsypk ę cementowo-piaskow ą stosuje si ę z zasady przy wyst ępowaniu podbudowy pod 
nawierzchni ą z kostki. Podsypk ę cementowo-piaskow ą przygotowuje si ę w betoniarkach, a nast ępnie 
roz ściela si ę na uprzednio zwil Ŝonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− �      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,3 5, 
− �      wytrzymało ści na ściskanie nie mniejszej ni Ŝ R 7 = 10 MPa, R 28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotno ść układanej podsypki powinna by ć taka, aby po ści śni ęciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała si ę i nie było na dłoni śladów wody, a po naci śni ęciu palcami 
podsypka rozsypywała si ę. Roz ścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprz edza ć 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz ścielona podsypka powinna by ć wyprofilowana i 
zag ęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r ęcznymi) lub zag ęszczarkami wibracyjnymi. 
 Je śli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementow o-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni nale Ŝy j ą pola ć wod ą w takiej ilo ści, aby woda zwil Ŝyła cał ą grubo ść podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy mo Ŝe wyprzedza ć układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin z apraw ą musi by ć zako ńczone przed 
rozpocz ęciem wi ązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek bruk owych 

5.7.1. 5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barw ę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2. 1 oraz dese ń 
ich układania (przykłady podano w zał. 5) powinny b yć zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub SST, 
a w przypadku braku wystarczaj ących ustale ń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania In Ŝynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształt u, koloru, sposobu 
układania i wytwórni kostek, In Ŝynier mo Ŝe poleci ć Wykonawcy uło Ŝenie po 1 m 2 wst ępnie 
wybranych kostek, wył ącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. 5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Uło Ŝenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-pia skowej zaleca si ę wykonywa ć przy 
temperaturze otoczenia nie ni Ŝszej ni Ŝ +5 oC. Dopuszcza si ę wykonanie nawierzchni je śli w ci ągu 
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dnia temperatura utrzymuje si ę w granicach od 0 oC do +5 oC, przy czym je śli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostk ę nale Ŝy zabezpieczy ć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. mata mi 
ze słomy, pap ą itp.). 
 Nawierzchni ę na podsypce piaskowej zaleca si ę wykonywa ć w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

5.7.3. 5.7.3. Uło Ŝenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna by ć wykonana z elementów o jednakowej grubo ści. Na 
wi ększym fragmencie robót zaleca si ę stosowa ć kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne s ą ró Ŝne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki mo Ŝna wykonywa ć r ęcznie lub mechanicznie. 
 Układanie r ęczne zaleca si ę wykonywa ć na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod wzgl ędem kształtu lub wymagaj ących kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz ró Ŝnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa ć przyuczeni 
brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca si ę wykonywa ć na du Ŝych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosi ć z palety warstw ę kształtek na miejsce ich uło Ŝenia z wymagan ą 
dokładno ści ą. Kostka do układania mechanicznego nie mo Ŝe mie ć du Ŝych odchyłek wymiarowych i 
musi by ć odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uło Ŝona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez doło Ŝenia połówek i dziewi ątek, przy czym ka Ŝda warstwa na palecie musi by ć dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie p rzywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi by ć wsparte prac ą brukarzy, którzy uzupełniaj ą przerwy, wyrabiaj ą łuki, dokładaj ą 
kostki w okolicach studzienek i kraw ęŜników. 
 Kostk ę układa si ę około 1,5 cm wy Ŝej od projektowanej niwelety, poniewa Ŝ po procesie 
ubijania podsypka zag ęszcza si ę. 
 Powierzchnia kostek poło Ŝonych obok urz ądze ń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawa ć od 3 mm do 5 mm powy Ŝej powierzchni tych urz ądze ń oraz od 
3 mm do 10 mm powy Ŝej korytek ściekowych ( ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw ęŜnikach, obrze Ŝach i studzienkach mo Ŝna u Ŝywać 
elementy kostkowe wyko ńczeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi ątek, maj ących wszystkie 
kraw ędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potr zeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
woln ą przestrze ń uzupełnia si ę kostk ą ci ęt ą, przycinan ą na budowie specjalnymi narz ędziami 
tn ącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz ą itp.). 
 Dzienn ą działk ę robocz ą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca  si ę zako ńczy ć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki uło Ŝonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, pro wizorycznie 
uło Ŝoną nawierzchni ę na podsypce piaskowej nale Ŝy rozebra ć i usun ąć wraz z podsypk ą. 

5.7.4. 5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni nale Ŝy przeprowadzi ć za pomoc ą zag ęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłon ą z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie w olno u Ŝywać walca. 
 Ubijanie nawierzchni nale Ŝy prowadzi ć od kraw ędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocze śnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne ni erówno ści powierzchniowe mog ą by ć 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu Ŝnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p ękni ęte) nale Ŝy wymieni ć na 
kostki całe. 

5.7.5. 5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. 5.7.5.1. Spoiny 

 Szeroko ść spoin pomi ędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi ć od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadło ściennych kostek brukowych zaleca si ę aby osie spoin 
pomi ędzy dłu Ŝszymi bokami tych kostek tworzyły z osi ą drogi k ąt 45 o, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomi ędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spa dku podłu Ŝnego 
nawierzchni. 
 Po uło Ŝeniu kostek, spoiny nale Ŝy wypełni ć: 
a) a)     piaskiem, spełniaj ącym wymagania pktu 2.3 c), je śli nawierzchnia jest na podsypce 

piaskowej, 
b) b)    zapraw ą cementowo-piaskow ą, spełniaj ącą wymagania pktu 2.3 d), je śli nawierzchnia jest 

na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu wa rstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wod ą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl ędnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zapraw ę cementowo-piaskow ą zaleca si ę przygotowa ć w betoniarce, w sposób zapewniaj ący 
jej wystarczaj ącą płynno ść. Spoiny mo Ŝna wypełni ć przez rozlanie zaprawy na nawierzchni ę i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarni aczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpocz ęciem zalewania kostka powinna by ć oczyszczona i dobrze zwil Ŝona wod ą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełni ć spoiny i tworzy ć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zapraw ą cementowo-piaskow ą nale Ŝy zabezpieczy ć przed zalaniem ni ą 
szczeliny dylatacyjne, wkładaj ąc zwini ęte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zapraw ą cementowo-piaskow ą nawierzchni ę nale Ŝy starannie oczy ści ć; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorow ych i z ró Ŝnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. 5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo -piaskowej i wypełnianiu spoin zapraw ą 
cementowo-piaskow ą, nale Ŝy przewidzie ć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległo ściach 
zgodnych z dokumentacj ą projektow ą lub SST wzgl ędnie nie wi ększych ni Ŝ co 8 m. Szeroko ść 
szczelin dylatacyjnych powinna umo Ŝliwia ć przej ęcie przez nie przemieszcze ń wywołanych wysokimi 



 74
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz ni e powinna by ć mniejsza ni Ŝ 8 mm. Szczeliny 
te powinny by ć wypełnione trwale zalewami i masami okre ślonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiada ć wymaganiom OST D-05.03.04a [16]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale Ŝy stosowa ć dodatkowo w miejscach, w których 
wyst ępuje zmiana sztywno ści podło Ŝa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych , nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalec a si ę wykonywa ć szczeliny podłu Ŝne przy 
ściekach wzdłu Ŝ jezdni. 
5.8. Piel ęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchni ę na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi pia skiem mo Ŝna odda ć do 
uŜytku bezpo średnio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchni ę na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełn ionymi zapraw ą cementowo-
piaskow ą, po jej wykonaniu nale Ŝy przykry ć warstw ą wilgotnego piasku o grubo ści od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywa ć j ą w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie o d 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie ni Ŝszej ni Ŝ 15 oC) do          3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchni ę nale Ŝy oczy ści ć z piasku i mo Ŝna odda ć do u Ŝytku. 
 6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” [9] pkt 
6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska ć: 
a) a)     w zakresie betonowej kostki brukowej 

− �      certyfikat zgodno ści lub deklaracj ę zgodno ści dostawcy oraz ewentualne wyniki bada ń 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez In Ŝyniera, 

− �      wyniki sprawdzenia przez Wykonawc ę cech zewn ętrznych kostek wg pktu 2.2.2.), 
b) b)    w zakresie innych materiałów 

− �      sprawdzenie przez Wykonawc ę cech zewn ętrznych materiałów prefabrykowanych 
(kraw ęŜników, obrze Ŝy), 

− �      ew. badania wła ściwo ści kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre ślone w normach, 
które budz ą w ątpliwo ści In Ŝyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada ń Wykonawca przedstawia In Ŝynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostk i 
podaje tablica 2. 
Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie robót 

Lp.  
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwo ść bada ń 

Warto ści 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podło Ŝa i koryta  Wg OST D-04.01.01 [10] 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w 

pkcie 5.4 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg OST D-08.01.01a [17]; D- 08.01.02 [18]; 
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20] 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metod ą niwelacji) 

Bie Ŝąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubo ści, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacj ą 
projektow ą i specyfikacj ą 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubo ści ±1 cm 

5 Badania  wykonywania  
nawierzchni  z 

kostki   

  a) a)     zgodno ść z 
dokumentacj ą projektow ą 

Sukcesywnie na ka Ŝdej 
działce roboczej 

- 

  b) b)    poło Ŝenie osi w 
planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych 

Przesuni ęcie od 
osi 
projektowanej 
do 2 cm 

  c) c)     rz ędne 
wysoko ściowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
kraw ędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1 cm; -2 cm 

  d) d)    równo ść w profilu 
podłu Ŝnym (wg BN-68/8931-
04 [8] łat ą 
czterometrow ą) 

Jw. Nierówno ści do 
8 mm 

  e) e)     równo ść w 
przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łat ą 
profilow ą z poziomnic ą i 
pomiarze prze świtu klinem 
cechowanym oraz 

Jw. Prze świty 
między łat ą a 
powierzchni ą do 
8 mm 
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przymiarem liniowym 
wzgl ędnie metod ą 
niwelacji) 

  f) f)      spadki poprzeczne 
(sprawdzone metod ą 
niwelacji) 

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 
0,3% 

  g) g)    szeroko ść 
nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od 
szeroko ści 
projektowanej 
do  ±5 cm 

  h) h)    szeroko ść i 
gł ęboko ść wypełnienia 
spoin i szczelin 
(ogl ędziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i) i)      sprawdzenie 
koloru kostek i desenia 
ich uło Ŝenia 

Kontrola bie Ŝąca Wg dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji 
In Ŝyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres bada ń i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostk i brukowej podano w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po uko ńczeniu budowy nawierzchni 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wygl ądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
kraw ęŜników, obrze Ŝy, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodno ści wygl ądu, 
prawidłowo ści desenia, kolorów 
kostek, sp ękań, plam, 
deformacji, wykrusze ń, spoin i 
szczelin 

2 Badanie poło Ŝenia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 
poło Ŝenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesuni ęcia wg 
tab. 2, lp. 5b) 

3 Rz ędne wysoko ściowe, równo ść 
podłu Ŝna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szeroko ść 

Co 25 m i we wszystkich  
punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych 
warto ści podanych w tab. 2, lp. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szeroko ść 
spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomi ędzy kraw ęŜnikami, 
obrze Ŝami, 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 SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe j kostki 
brukowej i  1 mb ścieku z  elementów prefabrykowanych. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzysz ących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe j 
(podbudowa, obramowanie itp.) s ą ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 

− �      przygotowanie podło Ŝa i wykonanie  koryta, 

− �      ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− �      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw ęŜniki, obrze Ŝa, ścieki, 
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− �      wykonanie podsypki pod nawierzchni ę, 

− �      ewentualnie wypełnienie dolnej cz ęści szczelin dylatacyjnych. 
 Odbiór tych robót powinien  by ć zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymaga nia 
ogólne” [9] oraz niniejszej SST. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− �      oznakowanie robót, 

− �      przygotowanie podło Ŝa i wykonanie koryta, 

− �      dostarczenie materiałów i sprz ętu, 

− �      wykonanie podsypki, 

− �      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− �      uło Ŝenie i ubicie kostek, 

− �      wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnyc h w nawierzchni, 

− �      piel ęgnacj ę nawierzchni, 

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

− �      odwiezienie sprz ętu. 
 Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmu je robót 
towarzysz ących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powi nny by ć uj ęte w innych pozycjach 
kosztorysowych, a których zakres jest okre ślony przez ST wymienione w pktach 5.4 i 5.5. 
 Cena wykonania 1 mb ścieku  elementów prefabrykowanych j obejmuje: 

− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− �      oznakowanie robót, 

− �      przygotowanie podło Ŝa i wykonanie koryta, 

− �      dostarczenie materiałów i sprz ętu, 

− �      wykonanie  ławy betonowej z  betonu B-10MPa, 

− �      wykonanie podsypki, 

− �      uło Ŝenie ścieku z  elementów prefabrykowanych, 

− �      wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnyc h w nawierzchni, 

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

− �      odwiezienie sprz ętu. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 

 Cena wykonania robót okre ślonych niniejsz ą SST obejmuje: 

− �      roboty tymczasowe, które s ą potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie  s ą 
przekazywane Zamawiaj ącemu i s ą usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− �      prace towarzysz ące, które s ą niezb ędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ro bót itd. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1.  Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści 
dotycz ące cementu powszechnego u Ŝytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagan ia i metody bada ń 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzc hni 

drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do beton ów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 

planografem i łat ą. 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.  D-

04.01.01 ÷04.03.01  
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropien ie 

11.  D-
04.04.00 ÷04.04.03  

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

12.  D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
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13.  D-

04.05.00 ÷04.05.04  
Podbudowy i ulepszone podło Ŝa z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

14.  D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
15.  D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
16.  D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z be tonu cementowego 
17.  D-08.01.01a Ustawianie kraw ęŜników betonowych 
18.  D-08.01.02a Ustawianie kraw ęŜników kamiennych 
19.  D-08.03.01 Betonowe obrze Ŝa chodnikowe 
20.  D-08.05.00 Ścieki 
  
11. ZAŁ ĄCZNIKI 

Zał ącznik 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 
  
a) a)     Najcz ęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układa nia 

(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropraso wanego, 1998) 

  
 
  
b) b)    Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybows ka, P. Zieli ński: Nawierzchnie kostek 

betonowych w świetle do świadcze ń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wi ązań w jodełk ę, 

 (2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wi ązań w rz ędy proste. 
 Kształtki zacienione - typ kostki zapewniaj ący dobry rozkład obci ąŜenia. 
  
  
  
Kategoria A 
  
  
  
Kategoria B 
  
  
  

Kategoria C 

 
  
Kategoria  
A: 

kostki zaz ębiaj ące si ę wzajemnie na wszystkich 
czterech bocznych ściankach -  spoiny nie rozszerzaj ą 
si ę pod ruchem 

Kategoria  
B: 

kostki zaz ębiaj ące si ę wzajemnie na dwóch bocznych 
ściankach                  -  utrudnione rozszerzanie 
spoin równolegle do osi podłu Ŝnej elementów 

Kategoria  
C: 

kostki nie zaz ębiaj ą si ę wzajemnie -  wymagana jest 
duŜa dokładno ść układania kostek o jednakowych 
wymiarach 

  
Zał ącznik 2 
Zalecane grubo ści betonowej kostki brukowej 
(wg: A. Becher, Z. Gustowski – Jak wykona ć trwał ą nawierzchni ę z kostki brukowej, „Materiały 
budowlane” nr 5/2005) 
  
 W zale Ŝności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mo Ŝna przyjmowa ć nast ępuj ącą 
minimaln ą jej grubo ść: 
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- 4 cm – –      w przypadku ruchu pieszego (np. na 

przydomowych chodnikach, tarasach), 
- 6 lub  7 
cm 

– –      w przypadku ruchu pieszego i pojazdów 
niemechanicznych oraz mało intensywnego ruchu 
samochodów o masie do 3,5 t, 

- 8 cm – –      w przypadku intensywnego ruchu samochodów 
osobowych, ci ęŜarowych i innych ci ęŜkich pojazdów, 

- 10 cm – –      w przypadku najbardziej intensywnego 
obci ąŜenia, np. na placach przemysłowych, przy 
ci ągłym ruchu ci ęŜkich pojazdów. 

Zał ącznik 3 

Przykładowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kos tki brukowej na ulicach 
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistów, „Budowni ctwo-Technologie-Architektura”, nr 
specjalny, 2005 r.) 
  
1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierz chni 
  

Lp.  Przeznaczenie nawierzchni 
Kategoria ruchu 
(liczba pojazdów 
porównawczych o 
nacisku do 80 
kN/o ś/pas/24 h) 

1 Chodniki, ście Ŝki rowerowe i ci ągi 
pieszo- jezdne tylko wyj ątkowo 
wykorzystywane przez samochody 
dostawcze i samochody oczyszczania 

Bardzo lekki 
R0 /do 4 

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochod ów 
osobowych, na których okazjonalnie 
zatrzymuj ą si ę samochody ci ęŜarowe oraz 
rzadko u Ŝytkowane przez samochody 
ci ęŜarowe ulice i place 

  
Bardzo lekki 
R1 / 5÷11 

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego 
z ruchem dostawczym, stale u Ŝytkowane 
parkingi samoch odów osobowych z 
nielicznym udziałem samochodów 
ci ęŜarowych i autobusów 

  
Lekki 
R2 / 12÷35 

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z 
ci ęŜkim ruchem dostawczym, parkingi dla 
samochodów ci ęŜarowych i autobusów oraz 
drogi przemysłowe 

Lekko- średni 
R3 / 36÷100 

  
  

2. Konstrukcje nawierzchni 

Oznaczenia: a) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych i nnych ni Ŝ    
elementy sze ściok ątne, b) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów betonowych 
o kształcie sze ściok ątnym, c) warstwa ścieralna z drobnowymiarowych elementów 
betonowych mo Ŝe by ć układana bezpo średnio na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej 
grubo ści 

  
2.1. Konstrukcja nawierzchni dla 

kategorii ruchu R 0 – grubo ść 
warstwy w [cm] 

  

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R 1 – grubo ść 
warstwy w [cm] 
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2.3. Konstrukcja nawierzchni dla 

kategorii ruchu R 2 – grubo ść 
warstwy w [cm] 

  

2.4. Konstrukcja nawierzchni dla 
kategorii ruchu R 3 – grubo ść 
warstwy w [cm] 

  

 

 

  

 

 

 
 

  
  
  
Zał ącznik 4 

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki  brukowej na drogach publicznych 
(wg rozporz ądzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, 
poz. 430) 
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1. 1.     Nawierzchnia w rejonie przystanku autobus owego (na podło Ŝu G1 o module spr ęŜysto ści 

(wtórnym) ≥ 120 MPa) 

  

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 ÷335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob ę) 

 
  
  

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 ÷1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob ę) 

 
  

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 ÷2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob ę) 

 
  
  

2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D  (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na 
podło Ŝu G1 o module spr ęŜysto ści (wtórnym) ≥ 100 MPa) 
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3.   Nawierzchnia chodnika 

a) a)    z dopuszczeniem postoju samochodów o masie ca łkowitej ≤ 2500 kg, na podło Ŝu G1 o 
module spr ęŜysto ści (wtórnym) ≥ 80 MPa 

 

b) wył ącznie dla ruchu pieszych 

 
  
  

4.  Nawierzchnia ście Ŝek rowerowych 

 
  
  

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 

  

5.1. dla samochodów o masie całkowitej ≤ 2500 kg, na podło Ŝu G1 o module spr ęŜysto ści 
(wtórnym) ≥ 100 MPa 

 

5.2. dla samochodów ci ęŜarowych na podło Ŝu G1 o module spr ęŜysto ści (wtórnym) ≥ 120 MPa 



 82

 
  



 83
Zał ącznik 5 
Przykłady deseni układania betonowych kostek brukow ych (wg literatury podanej w zał. 1) 
  
a) dese ń w jodełk ę 
  

 
  
  
b) dese ń w rz ędy proste 
  

 
  
c) dese ń koszykowy 
  

 
  
  
d) wzory dekoracyjne 
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D-08.01.01b 
KRAWĘśNIKI  BETONOWE 

 
1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z ustawieniem kraw ęŜników betonowych na  ławie  
betonowej ramach przebudowy  ul. Błonie w  Łosicach  . 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
ustawieniem kraw ęŜników: 

− -      betonowych na ławie betonowej z oporem 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Kraw ęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogran iczaj ące chodniki dla pieszych, 
pasy dziel ące, wyspy kieruj ące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w  SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s ą: 

− -      kraw ęŜniki betonowe, 

− -      piasek na podsypk ę i do zapraw, 

− -      cement do podsypki i zapraw, 

− -      woda, 

− -      materiały do wykonania ławy pod kraw ęŜniki. 
2.3. Kraw ęŜniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zale Ŝności od przeznaczenia rozró Ŝnia si ę nast ępuj ące typy kraw ęŜników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zale Ŝności od kształtu przekroju poprzecznego rozró Ŝnia si ę nast ępuj ące rodzaje 
kraw ęŜników betonowych: 

− -      prostok ątne ści ęte - rodzaj „a”, 

− -      prostok ątne  - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

 W zale Ŝności od technologii i produkcji kraw ęŜników betonowych, rozró Ŝnia si ę odmiany: 
1 - kraw ęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - kraw ęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zale Ŝności od dopuszczalnych wad, uszkodze ń kraw ęŜniki betonowe dzieli si ę na: 

− -      gatunek 1 - G1, 

− -      gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia kraw ęŜnika betonowego ulicznego (U), prostok ątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 
[15]. 
2.4. Kraw ęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 
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 Kształt kraw ęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymi ary podano w tablicy 
1. 

Wymiary kraw ęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ęŜników betonowych podano w tablicy 2. 

  

a) kraw ęŜnik rodzaju „a” 

  
b) kraw ęŜnik rodzaju „b” 

  
c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw ęŜników 
  
Rys. 1. Wymiarowanie kraw ęŜników 
  
  

Tablica 1. Wymiary kraw ęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary kraw ęŜników,   cm 

kraw ęŜnika  kraw ęŜnika  l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 1,0 

  

D 

  

b 

  

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

  

- 

  

- 

  

1,0 

  
  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  
  

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie kraw ęŜników betonowych powinny by ć bez rys, p ękni ęć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Kraw ędzie elementów powinny by ć równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i k raw ędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza ć warto ści podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ęŜników betonowych 

  

Rodzaj wad i uszkodze ń 
Dopuszczalna 
wielko ść wad i 
uszkodze ń 

  Gatunek Gatunek 
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1 2 

Wklęsło ść lub wypukło ść powierzchni kr awęŜników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
kraw ędzi i naro Ŝy 

ograniczaj ących powierzchnie 
górne ( ścieralne),   mm niedopuszczalne 

  ograniczaj ących pozostałe  
powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - długo ść, mm, max 20 40 

  - gł ęboko ść, mm, max 6 10 

  
  

2.4.3. Składowanie 

 Kraw ęŜniki betonowe mog ą by ć przechowywane na składowiskach otwartych, posegreg owane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ści. 
 Kraw ęŜniki betonowe nale Ŝy układa ć z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  o 
wymiarach: grubo ść 2,5 cm, szeroko ść 5 cm, długo ść min. 5 cm wi ększa ni Ŝ szeroko ść kraw ęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ęŜników 

 Do produkcji kraw ęŜników nale Ŝy stosowa ć beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania kraw ęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa kraw ęŜników powinna 
być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton u Ŝyty do produkcji kraw ęŜników powinien charakteryzowa ć si ę: 

− -      nasi ąkliwo ści ą, poni Ŝej 4%, 

− -      ścieralno ści ą na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatun ku 2: 4 mm, 

− -      mrozoodporno ści ą i wodoszczelno ści ą, zgodnie z norm ą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by ć cementem portlandzkim klasy nie ni Ŝszej ni Ŝ 
„32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno by ć zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiada ć wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo nale Ŝy przechowywa ć w warunkach zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatun ków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna by ć odmiany „1” i odpowiada ć wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypk ę i do zapraw 

 Piasek na podsypk ę cementowo-piaskow ą powinien odpowiada ć wymaganiom PN-B-06712 [5], a 
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypk ę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by ć cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej ni Ŝ „32,5”, odpowiadaj ący wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
 Woda powinna by ć odmiany „1” i odpowiada ć wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod kraw ęŜniki nale Ŝy stosowa ć, dla: 
a) a)     ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 1 0, wg PN-B-06250 [2], którego składniki 

powinny odpowiada ć wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) b)    ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadaj ący wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) c)     ławy tłuczniowej - tłucze ń odpowiadaj ący wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjny ch na gor ąco, powinna odpowiada ć 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicz nej. 
3. SPRZ ĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt  

  Roboty wykonuje si ę r ęcznie przy zastosowaniu: 

− -      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw or az przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 
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− -      wibratorów płytowych, ubijaków r ęcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

  Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport kraw ęŜników 

  Kraw ęŜniki betonowe mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Kraw ęŜniki betonowe układa ć nale Ŝy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Kraw ęŜniki powinny by ć zabezpieczone przed przemieszczeniem si ę i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa ć poza ściany środka transportowego wi ęcej ni Ŝ 
1/3 wysoko ści tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien si ę odbywa ć w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa mo Ŝna przewozi ć dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj ących je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate riałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Mas ę zalewow ą nale Ŝy pakowa ć w b ębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powini en 
odbywać si ę w warunkach zabezpieczaj ących przed uszkodzeniem b ębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada ć wymiarom ławy w planie z uwzgl ędnieniem w szeroko ści 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska źnik zag ęszczenia dna wykonanego koryta pod ław ę powinien wynosi ć co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno by ć zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława Ŝwirowa 

 Ławy Ŝwirowe o wysoko ści do 10 cm wykonuje si ę jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
Ŝwirem i zag ęszczenie go polewaj ąc wod ą. 
 Ławy o wysoko ści powy Ŝej 10 cm nale Ŝy wykonywa ć dwuwarstwowo, starannie zag ęszczaj ąc 
poszczególne warstwy. 

5.3.2. Ława tłuczniowa 

 Ławy nale Ŝy wykonywa ć przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłucze ń nale Ŝy starannie ubi ć polewaj ąc wod ą. Górn ą powierzchni ę ławy tłuczniowej nale Ŝy 
wyrówna ć kli ńcem i ostatecznie zag ęści ć. 
 Przy grubo ści warstwy tłucznia w ławie wynosz ącej powy Ŝej 10 cm nale Ŝy ław ę wykona ć 
dwuwarstwowo, starannie zag ęszczaj ąc poszczególne warstwy. 

5.3.3. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje  si ę bez szalowania, przy gruntach 
sypkich nale Ŝy stosowa ć szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje si ę w szalowaniu. Beton roz ścielony w szalowaniu lub 
bezpo średnio w korycie powinien by ć wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale Ŝy wykonywa ć 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nal eŜy stosowa ć co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczn ą mas ą zalewow ą. 
5.4. Ustawienie kraw ęŜników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ęŜników 

 Światło (odległo ść górnej powierzchni kraw ęŜnika od jezdni) powinno by ć zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku  braku takich ustale ń powinno wynosi ć od 10 
do 12 cm, a w przypadkach wyj ątkowych (np. ze wzgl ędu na „wyrobienie” ścieku)  mo Ŝe by ć 
zmniejszone do 6 cm lub zwi ększone do 16 cm. 
 Zewn ętrzna ściana kraw ęŜnika od strony chodnika powinna by ć po ustawieniu kraw ęŜnika 
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszcza lnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie kraw ęŜników powinno by ć zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie kraw ęŜników na ławie Ŝwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie kraw ęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno by ć wykonywane na 
podsypce z piasku o grubo ści warstwy od 3 do 5 cm po zag ęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie kraw ęŜników na ławie betonowej 
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 Ustawianie kraw ęŜników na ławie betonowej wykonuje si ę  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubo ści 3 do 5 cm po zag ęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny kraw ęŜników nie powinny przekracza ć szeroko ści 1 cm. Spoiny nale Ŝy wypełni ć 
Ŝwirem, piaskiem lub zapraw ą cementowo-piaskow ą, przygotowan ą w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
kraw ęŜników zapraw ą cementowo-piaskow ą stosuje si ę wył ącznie do kraw ęŜników ustawionych na 
ławie betonowej. 
 Spoiny kraw ęŜników przed zalaniem zapraw ą nale Ŝy oczy ści ć i zmy ć wod ą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury kraw ęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 
i o spoinach zalanych zapraw ą nale Ŝy zalewa ć co 50 m bitumiczn ą mas ą zalewow ą nad szczelin ą 
dylatacyjn ą ławy. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

6.2.1. Badania kraw ęŜników 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia kraw ęŜników betonowych i przedstawi ć wyniki tych bada ń In Ŝynierowi  
do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego nale Ŝy przeprowadzi ć na podstawie ogl ędzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodze ń wyst ępuj ących na powierzchniach i kraw ędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo ści i gł ęboko ści uszkodze ń nale Ŝy wykona ć za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno ści ą do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale Ŝy przeprowadzi ć z dokładno ści ą do 1 mm 
przy u Ŝyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta śmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie k ątów prostych w naro Ŝach elementów wykonuje si ę przez przyło Ŝenie k ątownika do 
badanego naro Ŝa i zmierzenia odchyłek z dokładno ści ą do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy us tawianiu kraw ęŜników betonowych 
powinny obejmowa ć wszystkie wła ściwo ści, okre ślone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław ę 

 Nale Ŝy sprawdza ć wymiary koryta oraz zag ęszczenie podło Ŝa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ści wykopu wynosi ± 2 cm. Zag ęszczenie podło Ŝa powinno by ć zgodne z 
pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj ą: 
a) a)     Zgodno ść profilu podłu Ŝnego górnej powierzchni ław z dokumentacj ą projektow ą. 
 Profil podłu Ŝny górnej powierzchni ławy powinien by ć zgodny z projektowan ą niwelet ą. 

Dopuszczalne odchylenia mog ą wynosi ć ± 1 cm na ka Ŝde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław nale Ŝy sprawdzi ć w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka Ŝde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynosz ą: 
 - dla wysoko ści  ± 10% wysoko ści projektowanej, 
 - dla szeroko ści  ± 10% szeroko ści projektowanej. 
c) Równo ść górnej powierzchni ław. 
 Równo ść górnej powierzchni ławy sprawdza si ę przez przyło Ŝenie w dwóch punktach, na ka Ŝde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prze świt pomi ędzy górn ą powierzchni ą ławy i przyło Ŝoną łat ą nie mo Ŝe przekracza ć               

1 cm. 
d) Zag ęszczenie ław. 
 Zag ęszczenie ław bada si ę w dwóch przekrojach na ka Ŝde 100 m. Ławy ze Ŝwiru lub piasku nie 

mogą wykazywa ć śladu urz ądzenia zag ęszczaj ącego. 
 Ławy z tłucznia, badane prób ą wyj ęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozw ala ć na 

wyj ęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowaneg o kierunku nie mo Ŝe przekracza ć ± 2 cm na 

kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ęŜników 

 Przy ustawianiu kraw ęŜników nale Ŝy sprawdza ć: 
a) a)     dopuszczalne odchylenia linii kraw ęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na ka Ŝde 100 m ustawionego kraw ęŜnika, 
b) b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej pł aszczyzny kraw ęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka Ŝde 100 m ustawionego kraw ęŜnika, 
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c) c)     równo ść górnej powierzchni kraw ęŜników, sprawdzane przez przyło Ŝenie w dwóch 

punktach na ka Ŝde 100 m kraw ęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prze świt pomi ędzy górn ą 
powierzchni ą kraw ęŜnika i przyło Ŝoną łat ą nie mo Ŝe przekracza ć 1 cm, 

d) d)    dokładno ść wypełnienia spoin bada si ę co 10 metrów. Spoiny musz ą by ć wypełnione 
całkowicie na pełn ą gł ęboko ść. 

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 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m (metr) ustawionego kraw ęŜnika betonowego. 
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 si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 

− -      wykonanie koryta pod ław ę, 

− -      wykonanie ławy, 

− -      wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kraw ęŜnika betonowego obejmuje: 

− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− -      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowani a, 

− -      wykonanie koryta pod ław ę, 

− -      ew. wykonanie szalunku, 

− -      wykonanie ławy, 

− -      wykonanie podsypki, 

− -      ustawienie kraw ęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe j), 

− -      wypełnienie spoin kraw ęŜników zapraw ą, 

− -      ew. zalanie spoin mas ą zalewow ą, 

− -      zasypanie zewn ętrznej ściany kraw ęŜnika gruntem i ubicie, 

− -      przeprowadzenie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton ów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłe go 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cec h 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Krusz ywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch ni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u Ŝytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodno ści 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani e 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspó lne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowy ch. 
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KrawęŜniki i obrze Ŝa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17.17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych ( KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 
r. 
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D - 08.03.01 
 

BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z ustawieniem betonowego obrze Ŝa chodnikowego 
ramach przebudowy  ul. Błonie w  Łosicach . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
ustawieniem betonowego obrze Ŝa chodnikowego na : 
-na  chodnikach 
-na  zjazdach 
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Obrze Ŝa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgra niczaj ące jednostronnie lub 
dwustronnie ci ągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do k omunikacji. 

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi s ą: 

− �      obrze Ŝa odpowiadaj ące wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/ 01 [8], 

− �      Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 

− �      cement wg PN-B-19701 [7], 

− �      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - klasyfikacja 

 W zale Ŝności od przekroju poprzecznego rozró Ŝnia si ę dwa rodzaje obrze Ŝy: 

− �      obrze Ŝe niskie - On, 

− �      obrze Ŝe wysokie - Ow. 
 W zale Ŝności od dopuszczalnych wielko ści i liczby uszkodze ń oraz odchyłek wymiarowych 
obrze Ŝa dzieli si ę na: 

− �      gatunek 1  - G1, 

− �      gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrze Ŝa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 
75 cm gat. 1: 
 obrze Ŝe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrze Ŝy chodnikowych 

 Kształt obrze Ŝy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrze Ŝa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze Ŝy 

Rodzaj Wymiary obrze Ŝy,   cm 
obrze Ŝa 1 b h r 
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On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrze Ŝy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 

 Powierzchnie obrze Ŝy powinny by ć bez rys, p ękni ęć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Kraw ędzie elementów powinny by ć równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i k raw ędzi elementów nie powinny 
przekracza ć warto ści podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze Ŝy 

  
Rodzaj wad i uszkodze ń 

Dopuszczalna wielko ść  
wad i uszkodze ń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsło ść lub wypukło ść powierzchni i 
kraw ędzi w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj ących 
powierzchnie górne 
( ścieralne) 

niedopuszczalne 

kraw ędzi i 
naro Ŝy 

ograniczaj ących   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 

  długo ść, mm, max 20 40 

  gł ęboko ść, mm, max 6 10 

  

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrze Ŝa chodnikowe mog ą by ć przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze Ŝa chodnikowe nale Ŝy układa ć z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo ść 2,5 cm, szeroko ść 5 cm, długo ść minimum 5 cm 
wi ększa ni Ŝ szeroko ść obrze Ŝa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrze Ŝy nale Ŝy stosowa ć beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
2.5. Materiały na ław ę i do zaprawy 

 świr do wykonania ławy powinien odpowiada ć wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny o dpowiada ć wymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 „Kraw ęŜniki betonowe” pkt 2. 
3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz ęt do ustawiania obrze Ŝy 

 Roboty wykonuje si ę r ęcznie przy zastosowaniu drobnego sprz ętu pomocniczego. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania o gólne” pkt 4. 
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4.2. Transport obrze Ŝy betonowych 

 Betonowe obrze Ŝa chodnikowe mog ą by ć przewo Ŝone dowolnymi środkami transportu po 
osi ągni ęciu przez beton wytrzymało ści minimum 0,7 wytrzymało ści projektowanej. 
 Obrze Ŝa powinny by ć zabezpieczone przed przemieszczeniem si ę i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08 .01.01 „Kraw ęŜniki betonowe”. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypk ę (ław ę) nale Ŝy wykonywa ć zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada ć wymiarom ławy w planie z uwzgl ędnieniem w szeroko ści 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podło Ŝe lub podsypka (ława) 

 Podło Ŝe pod ustawienie obrze Ŝa moŜe stanowi ć rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubo ści warstwy od 3 do 5 cm po zag ęszczeniu. Podsypk ę (ław ę) 
wykonuje si ę przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zag ęszczenie z polewaniem wod ą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrze Ŝy chodnikowych 

 Betonowe obrze Ŝa chodnikowe nale Ŝy ustawia ć na wykonanym podło Ŝu w miejscu i ze światłem 
(odległo ści ą górnej powierzchni obrze Ŝa od ci ągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
 Zewn ętrzna ściana obrze Ŝa powinna by ć obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza ć szeroko ści 1 cm. Nale Ŝy wypełni ć je piaskiem lub zapraw ą 
cementowo-piaskow ą w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale Ŝy oczy ści ć i zmy ć wod ą. Spoiny 
muszą by ć wypełnione całkowicie na pełn ą gł ęboko ść. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze Ŝy chodnikowych i przedstawi ć wyniki tych bada ń 
In Ŝynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego nale Ŝy przeprowadzi ć na podstawie ogl ędzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodze ń wyst ępuj ących na powierzchniach i kraw ędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo ści i gł ęboko ści uszkodze ń nale Ŝy wykona ć za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno ści ą do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale Ŝy przeprowadzi ć z dokładno ści ą do 1 mm 
przy u Ŝyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta śmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie k ątów prostych w naro Ŝach elementów wykonuje si ę przez przyło Ŝenie k ątownika do 
badanego naro Ŝa i zmierzenia odchyłek z dokładno ści ą do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa ć wszystkie wła ściwo ści okre ślone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymien ionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale Ŝy sprawdza ć wykonanie: 
a) a)     koryta pod podsypk ę (ław ę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) b)    podło Ŝa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ła wy) ze Ŝwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) c)     ustawienia betonowego obrze Ŝa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, prz y 

dopuszczalnych odchyleniach: 

− �      linii obrze Ŝa w planie, które mo Ŝe wynosi ć ± 2 cm na ka Ŝde 100 m długo ści obrze Ŝa, 

− �      niwelety górnej płaszczyzny obrze Ŝa , które mo Ŝe wynosi ć ±1 cm na ka Ŝde 100 m 
długo ści obrze Ŝa, 

− �      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, k tóre powinno wykazywa ć całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełn ą gł ęboko ść. 

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 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m (metr) ustawionego betonowego obrze Ŝa chodnikowego. 
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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 si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 

− �      wykonane koryto, 

− �      wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze Ŝa chodnikowego obejmuje: 

− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− �      dostarczenie materiałów, 

− �      wykonanie koryta, 

− �      roz ścielenie i ubicie podsypki, 

− �      ustawienie obrze Ŝa, 

− �      wypełnienie spoin, 

− �      obsypanie zewn ętrznej ściany obrze Ŝa, 

− �      wykonanie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy zwi ązane 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów  i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Meto dy pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln e do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaln e do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u Ŝytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodno ści 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspó lne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw ęŜniki 
i obrze Ŝa. 
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D-03.02.01a 
„REGULACJA PIONOWA  URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH" 

 
l. WST ĘP 
1.1 Przedmiot SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej  szczegółowej specy fikacji technicznej (SST) dotycz ą  wykonania 
i odbioru robót zwi ązanych regulacj ą  urz ądze ń podziemnych  ,  w ramach przebudowy ul.Błonie w  
Łosicach . 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specy fi kacji dotycz ą prowadzenia robót zwi ązanych 
 Z regulacj ą n.w. urz ądze ń. 
regulacja pionowa zaworów wodoci ągowych i  gazowych 
regulacja pionowa włazów  kanałowych 
regulacja pionowa studzienek  telefonicznych 
uło Ŝenie  rur dwudzielnych AROT 140 
 
.1.4. Okre ślenia podstawowe 
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urz ądzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 
konserwacji i 
przewietrzania. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urz ądzenie do przej ęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez  przykanalik do  kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Właz studzienki - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studz ienek 
rewizyjnych, 
umoŜliwiaj ący dost ęp do urz ądze ń podziemnych. 
Kratka ściekowa - urz ądzenie, przez które wody opadowe przedostaj ą si ę od góry do wpustu 
ulicznego. 
Nasada ( Ŝeliwna) z wlewem bocznym (w kraw ęŜniku) - urz ądzenie, przez które wody opadowe 
przedostaj ą 
si ę w płaszczy źnie kraw ęŜnika do wpustu ulicznego. 
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane  mi ędzy ci ągi kanalizacji kablowej w celu 
umoŜliwienia wci ągania, monta Ŝu i konserwacji kabli. 
Studzienka - komora wodoci ągowa - obiekt na przewodzie wodoci ągowym, przeznaczony do 
zainstalowania armatury lub na ko ńcach rury ochronnej. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania og ólne" p. l .4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyc zące robót podano \w SST ) 00.00.00. „Wymagania ogóln e". 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania regulacji pionowej urz ądze ń podziemnych 
Do przypowier zchniowej naprawy (regulacji) s t udzienek dla urz ądze ń podziemnych nale Ŝy u Ŝyć: 
a) materiały otrzymane z. rozbiórki studzienki oraz  z rozbiórki o t aczaj ącej nawier zchni, 
nadaj ące si ę do 
ponownego wbudowania, 
b) materiały nowe, b ędące materia ł em uzupełniaj ącym, tego samego typu, gatunku i wymiaró w, jak 
materiał 
rozbiórkowy, 
c) betonu B-20 według PN-B-06250. 
3. SPRZ ĘT 
3.1. Sprz ęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzie nki dla urz ądze ń podziemnych 
Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania naprawy, powinien wykaza ć si ę moŜliwo ści ą korzystania z 
nast ępuj ącego sprz ętu: 
- pił ę do ci ęcia asfaltu i betonu, 
-młotapneumatycznego, 
spr ęŜarki powietrza, 
dźwigusamochodowego, 
zag ęszczarki wibracyjnej, 
- sprz ętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
Sprz ęt i środki transportu musz ą by ć w pełni sprawne i dostosowane do technologii i war unków 
wykonywanych robót oraz. wymogów wynikaj ących z. racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4.TRANSPORT 
4.1. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas  transportu) do miejsca jej układania nie 
powini en 
powodować: 
- segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obni Ŝenia temperatury przekraczaj ącego granic ę okre ślon ą w wymaganiach technologicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania naprawy 
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Wykonani e naprawy polegaj ącej na regulacji pionow ej studzienki (zaworu), obejmuje: 
l roboty przygotowawcze 
rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stosu nku do nawierzchni, 
wyznaczenie powierzchni podlegaj ącej naprawie, 
2. wykonanie naprawy 
napraw ę stud zienki, 
uło Ŝenie nowej nawierzchni, 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Rozpoznanie usytuowania studzienki (zaworu) w stosunku do nawier zchni polega na: 
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
- okre śleniu s i anu nawierzchni w bezpo średnim o t oczeniu studzienki, 
rozeznaniu mo Ŝliwo ści wykorzystania dotychczasowych elementów urz ądzenia. 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powi nna obejmowa ć cały obszar nawierzchni 
wokół zapadni ętej (zani Ŝonej) studzienki. Powierzchni tej nale Ŝy nada ć kształt prostok ątnej 
figury 
geometrycznej - 
Okre ślenie powierzchni przeznaczonej do wykonania napraw y akceptuje In Ŝynier. 
5.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,  to wykonanie regulacji pionowej 
studzienki, 
pod warunkiem zaakceptowania przez In Ŝyniera, obejmuje: 
1. zdj ęcie przykrycia (pokrywy, włazu, zaworu itp.) urz ądzenia podziemnego, 
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzie nki: 
- r ęczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarsk imi, ew. dr ągami stalowymi itp- - w 
przypadku 
nawierzchni typu kostkowego), 
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolit ycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) 
- z pionowym wyci ęciem kraw ędzi uszkodzenia pił ą tarczow ą i rozebraniem konstrukcji jezdni przy 
pomocy młotów pneumatycznych, dr ągów stalowych itp., 
3. rozebranie uszkodzonej górnej cz ęści studzienki (np. cz ęści Ŝeliwnych, płyt Ŝelbetowych pod 
studzienk ą, 
kr ęgów podporowych itp.), 
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 
miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem mate riału przydatnego do dalszych robót, 
5. szczegółowe rozpoznanie stanu technicznego studz ienki lub zaworu i podj ęcie ko ńcowej decyzji 
o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniej ących materiałów, 
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczys zczenie górnej cz ęści studzienki (np. nasady 
wpustu,komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytkó w, 
7. w przypadku niewielkiego zani Ŝenia - poziomowanie górnej cz ęści komina włazowego, nasady 
wpustu itp. 
przy u Ŝyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku usz kodze ń wi ększych - wykonanie 
deskowania oraz uło Ŝenie i zag ęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B-20 , według 
wymiarów 
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powi erzchni (jezdni, chodnika, pasa dziel ącego 
itp.), a tak Ŝe rozebranie deskowania, 
8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniej ących lub 
nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zapraw ą cementow ą. 
W przypadku znacznych uszkodze ń studzienki, wynikaj ących z uszkodze ń (zniszcze ń) korpusu 
studzienki, kanałów, elementów dennych, wymycia gru ntu itp. - sposób naprawy nale Ŝy okre śli ć 
indywidualnie i wykona ć j ą według odr ębnych ustale ń. 
5.4. Uło Ŝenie nowej nawierzchni 
Nową nawierzchni ę, wokół naprawionej stud zienki, nale Ŝy wykona ć w sposób identyczny ze stanem 
nawierzchni przyległej przed rozbiórk ą. 
Do nawierzchni nale Ŝy u Ŝyć, w najwi ększym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nad aj ący 
si ę do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał  powinien by ć jak najbardziej zbli Ŝony do 
materiału s t arego. Zmiany konstrukcji jezdni mog ą by ć dokonane pod warunkiem akceptacji 
In Ŝyniera. 
Przy wykonywaniu podbudowy nale Ŝy zwraca ć szczególn ą uwag ę na poprawne jej zag ęszczenie 
wokół komina i kołnierza studzi enki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styk u cz ęści 
Ŝeliwnych lub metalowych powinny by ć pokryte asfaltem. 
W przypadku konieczno ści wymiany kraw ęŜnika, naprawiony kraw ęŜnik powinien odpowiada ć 
wymaganiom SST I) 08.01.01. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska ć wymagane dokumenty, dopuszczaj ące wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
st osowania 
(certyf i katy na z nak bezpiecze ństwa, aprobaty techniczne, certyf i katy zgodno ści, deklaracje 
zgodno ści, 
ew.  badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  
- sprawdzi ć cechy zewn ętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowan y 
Wszystkie dokumenty oraz. wyniki bada ń Wykonawca przedstawia In Ŝynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów, które nale Ŝy wykona ć w czasie robót podaje tablica 
l. 
Tablica l. Cz ęsto t liwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie robót 
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LP.  
 

Wyszczególnienie bada ń i pomiarów 
 

Częstotliwo ś
ć 
badań 

Warto ści dopuszczalne 
 

l 
 

Wyznaczenie powier zchni 
przeznaczonej 
do wykonania naprawy  

l raz 
 

Niezb ędna powierzchnia 
 

2 
 

Roboty rozbiórkowe 
 

l raz 
 

Akceptacja nieuszkodzonych 
materiałów 
 

3 
 

Szczegó ł owe rozpoznanie usytuowania 
i 
decyzja o sposobie regulacji  

l raz 
 

Akceptacja In Ŝyniera 
 

4 
 

Regulacja studzienki 
 

Ocena ci ągła  
 

Wg p. 5. 
 5 

 
Uło Ŝenie nawierzchni 
 

Ocena ci ągła  
 

Wg p. 5. 
 6 

 
Poło Ŝenie studzienki w stosunku do 
otaczaj ącej nawierzchni 
 

l raz 
 

Kratka ściekowa ok.  0,5 cm 
poni Ŝej, pokrywa studzienki 
- w 
poziomie nawierzchni 

6.3. Badania wykonanych robót 
Po zako ńczeniu robót nale Ŝy sprawdzi ć wizualnie: 
- wygl ąd zewn ętrzny wykonanej naprawy w zakresie wygl ądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni 
typu kostkowego. 
- poprawno ść profilu podłu Ŝnego i poprzecznego, nawi ązuj ącego do otaczaj ącej nawierzchni i 
umoŜliwiaj ącego spływ powierzchniowy wód. 
Kontrola jako ści robót telekomunikacyjnych powinna odbywa ć si ę w obecno ści przedstawicieli  
urz ędu teleko munikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletrans misji. Jako ść robót musi 
uzyska ć akceptacj ę tych instytucji.   
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk ą obmiarow ą jest   l  obiekt wykonanej regulacji studzienki lu b zaworu i 1 mb uło Ŝenia  
rur osłonowych osłonowych Arot 140 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 8. 
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami In Ŝyniera, 
je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą: 
roboty rozbiórkowe, 
regulacja (naprawa) studzienki. 
Odbiór tych robót powinien by ć zgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,, Wymagania ogólne" [ l] 
oraz niniejszej SST. 
1. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatno ść za l szt.  regulacji wysoko ści studzienek dla urz ądze ń podziemnych nale Ŝy przyjmowa ć 
zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałó w oraz wyników pomiarów i bada ń 
laboratoryjnych. 
Cena regulacji studzienki dla urz ądze ń podziemnych oraz zaworu obejmuj e: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dos t arczenie materiałów, 
- wykonanie rozbiórki nawierzchni i s t udzienek, 
- wykonanie wykopu, 
- monta Ŝ studzienek z odpowiednim usytuowaniem wysoko ściowym wraz z piel ęgnacj ą betonu, 

- odtworzenie nawier zchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Cena uło Ŝenia  rur osłonowych arot 140  obejmuj e: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- dos t arczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu, 
- przygotowanie  podło Ŝa pod  rur ę 
- wykonanie uło Ŝenia  rury arot 140, 
- zasypanie wykopu z  rur ą, 
-zag ęszczenie  zasypki, 
- odtworzenie nawier zchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
-  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
Nie wyst ępuj ą. 
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D - 06.01.01 
 

ZIELE ŃCE -HUMUSOWANIE 
1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z przebudow ą  ul. Błonie  w  Łosicach . 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specy fi kacji dotycz ą prowadzenia robót zwi ązanych 
 Z przebudow ą ulic  j.w. rodzaj  robót: 

− -      humusowaniem i obsianiem  
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod ę. 

1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby,  przero śni ętej i zwi ązanej korzeniami 
ro ślinno ści trawiastej. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin ą powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby d arnina 
w sposób trwały zwi ązała si ę z podło Ŝem systemem korzeniowym. Darniowanie ko Ŝuchowe wykonuje 
si ę na płask, pasami poziomymi, układanymi w rz ędach równoległych z przewi ązaniem szczelin 
pomi ędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w krat ę (krzy Ŝowe) wykonuje si ę w postaci pasów 
darniny układanych pod k ątem 45 o, ograniczaj ących powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, 
które wypełnia si ę ziemi ą ro ślinn ą i zasiewa traw ą. 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro ślinna zawieraj ąca co najmniej 2% cz ęści 
organicznych. 

1.4.5. 1.4.5. Humusowanie - zespół czynno ści przygotowuj ących powierzchni ę gruntu do obudowy 
ro ślinnej, obejmuj ący dog ęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urod zajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dog ęszczeniem. 

1.4.6. 1.4.6. Moletowanie - proces umo Ŝliwiaj ący dog ęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie 
bruzd, przeprowadzany np. za pomoc ą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.7. 1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmuj ący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, 
środków u Ŝyźniaj ących i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni 
gruntu. 

1.4.8. Brukowiec - kamie ń narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w k ształcie 
nieregularnym i zaokr ąglonych kraw ędziach. 

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysł owym, który po zmontowaniu na budowie 
stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.10.  Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub baweł nopodobnego, wykonana technik ą 
włókninow ą z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw     i ro ślin 
motylkowatych, słu Ŝąca do umacniania i zadarniania powierzchni. 

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polime rowe materiały, wytworzone technik ą 
tkack ą, dziewiarsk ą lub włókninow ą, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby  jak: 
georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej o twartej siatki wewn ętrznie poł ączonych 
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetyc znych), geokompozyty (materiały zło Ŝone z 
ró Ŝnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony  z tworzywa sztucznego), geosieci 
(płaskie struktury w postaci siatki z otworami znac znie wi ększymi ni Ŝ elementy składowe, z 
oczkami poł ączonymi w ęzłami), geomaty z siatki (siatki ze struktur ą przestrzenn ą), geosiatki 
komórkowe (z ta śm tworz ących przestrzenn ą struktur ę zbli Ŝoną do plastra miodu). 

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni ę gruntu ściółki (np. sieczki, stró Ŝyn, trocin, 
torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychanie m i erozj ą. 

1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanosz enia mieszaniny (o podobnych 
parametrach jak u Ŝywanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i ro ślin 
motylkowatych. 

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na pow ierzchni skarp, wykonana z płynnych 
osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, bi owłókniny i geosyntetyków, dora źnie 
zabezpieczaj ąca przed erozj ą powierzchniow ą do czasu przej ęcia tej funkcji przez okryw ę 
ro ślinn ą. 

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drute m lub Ŝyłk ą na 100  kwadratów, ka Ŝdy 
o powierzchni 25 cm 2, do okre ślania procentowego udziału gatunków ro ślin, po obsianiu. 

1.4.16. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w  SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy humusowaniu 

− -      darnina, 

− -      ziemia urodzajna, 

− -      nasiona traw oraz ro ślin motylkowatych, 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawiera ć co najmniej 2% cz ęści organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna by ć wilgotna i pozbawiona kamieni wi ększych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze ń 
obcych. 
 W przypadkach w ątpliwych In Ŝynier mo Ŝe zleci ć wykonanie bada ń w celu stwierdzenia, Ŝe 
ziemia urodzajna odpowiada nast ępuj ącym kryteriom: 
a) 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) b)    zawarto ść fosforu (P 2O5) > 20 mg/m 2, 
c) c)     zawarto ść potasu (K 2O) > 30 mg/m 2, 
d) d)    kwasowo ść pH  ≥ 5,5. 
2.4. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw nale Ŝy dostosowa ć do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca si ę stosowa ć mieszanki traw o drobnym, g ęstym ukorzenieniu, spełniaj ące wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. 
3. SPRZ ĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót 

 Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego  powinien 
wykaza ć si ę moŜliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 

− -      równiarek, 

− -      ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych, 

− -      ubijaków o r ęcznym prowadzeniu, 

− -      wibratorów samobie Ŝnych, 

− -      płyt ubijaj ących, 

− -      ew. sprz ętu do podwieszania i podci ągania, 

− -      hydrosiewnika z ci ągnikiem oraz osprz ętu do agrouprawy (np. włóki obr ęczowo-
pier ścieniowej, brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki ), 

− -      cysterny z wod ą pod ci śnieniem (do zraszania) oraz w ęŜy do podlewania (miejsc 
niedost ępnych). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport darniny 

 Darnin ę moŜna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących 
przed obsypaniem si ę ziemi ro ślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innym i 
uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 

 Nasiona traw mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczaj ących 
je przed zawilgoceniem. 
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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. Humusowanie 

 Humusowanie powinno by ć wykonywane od górnej kraw ędzi skarpy do jej dolnej kraw ędzi. 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna si ęgać poza górn ą kraw ędź skarpy i poza podnó Ŝe skarpy nasypu 
od 15 do 25 cm. 
 Grubo ść pokrycia ziemi ą urodzajn ą powinna wynosi ć od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zag ęszczeniu,  w zale Ŝności od gruntu wyst ępuj ącego na powierzchni skarpy. 
 W celu lepszego powi ązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powier zchni skarpy 
nale Ŝy wykonywa ć rowki poziome lub pod k ątem 30 o do 45 o o gł ęboko ści od 3 do 5 cm, w odst ępach 
co 0,5  do  1,0 m. Uło Ŝoną warstw ę ziemi urodzajnej nale Ŝy zagrabi ć (pobronowa ć) i lekko zag ęści ć 
przez ubicie r ęczne lub mechaniczne. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści humusowania i obsiania 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ści wykonanych robót i ich zgodno ści z SST, oraz 
na sprawdzeniu daty wa Ŝności świadectwa warto ści siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 Po wzej ściu ro ślin, ł ączna powierzchnia nie poro śni ętych miejsc nie powinna by ć wi ększa 
ni Ŝ 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymia r pojedynczych nie zatrawionych miejsc 
nie powinien przekracza ć 0,2 m 2. Na zaro śni ętej powierzchni nie mog ą wyst ępować wy Ŝłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy. 
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 

 Jednostk ą obmiarow ą jest: 

− -      m 2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocni onych przez humusowanie, 
obsianie, darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz  umocnienie biowłóknin ą i geosyntetykami, 

− -      m (metr) uło Ŝonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m 2  humusowania i obsiania obejmuje: 

− -      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− -      dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− -      ew. piel ęgnacja spoin, 

− -      uporz ądkowanie terenu, 

− -      przeprowadzenie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy 

  1.   PN-B-
11104:1960 

Materiały kamienne. Brukowiec 

  2.   PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch ni 
drogowych. świr i mieszanka 

  3.   PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch ni 
drogowych. Piasek 

  4.   PN-B-
12074:1998 

Urz ądzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie  
powierzchni biowłóknin ą. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
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  5.   PN-B-
12099:1997 

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody  bada ń 

  6.   PN-B-
14501:1990 

Zaprawy budowlane zwykłe 

  7.   PN-B-
19701:1997 

Cement. Cement powszechnego u Ŝytku. Skład, wymagania  i 
ocena zgodno ści 

  8.   PN-P-
85012:1992 

Wyroby powro źnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn 
rolniczych 

  9.   PN-R-
65023:1999 

Materiał siewny. Nasiona ro ślin rolniczych 

10.   PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan ia 

11.   PN-S-
96035:1997 

Drogi samochodowe. Popioły lotne 

12.   BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw ęŜniki 
i obrze Ŝa chodnikowe 

10.2. Inne materiały 

14.14.   Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15.15.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuls je asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje 

- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


