
     
Spółka z o.o. 

 
 
 
         

                     43-382 Bielsko - Biała, ul.  Ikara 5/12      ����/fax 033 8191050-52 
                         NIP 547-10-64-723                        e:mail -  inwus@poczta.onet.pl 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Temat: Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, 

odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 
0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku 

 
 
 
 
 Nazwa i adres      
 zamawiającego:   Urząd Miejski w Szczyrku   
      ul. Beskidzka 4          
      43-370 Szczyrk            
 
 
 
 
 Obiekt:      Ulica Wrzosowa w Szczyrku  

        
 
 
 

Kody CPV: 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)  
45220000-5 (Roboty inżynieryjne i budowlane) 

   
 
 
 
 Autor:    mgr inż. Tadeusz Dudziak 
 
 
 
 
 
 

Bielsko - Biała, sierpień 2014 r.    
 



 2 

 
 

Zakres opracowania: 
 

 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (OST) 
II.  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 
 

Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę  
 
001 Roboty pomocnicze i rozbiórkowe   Kod CPV 45100000-8  
001A Frezowanie nawierzchni    Kod CPV 45100000-8 
002  Korytowanie  i profilowanie    Kod CPV 45111200-0 
003 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 
004 Kompozyty (Geowłóknina) Kod CPV 45111230-9 

 

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

005 Podbudowa      Kod CPV 45233120-6  
006  Nawierzchnia z betonu asfaltowego    Kod CPV 45233220-7 
007  Ścieki z prefabrykowanych elementów 

betonowych      Kod CPV 45232452-5 
008 Roboty wykończeniowe Kod CPV 45232452-5 
009 Krawężniki drogowe Kod CPV 45233220-7 
010 Nawierzchnie z płyt wielootworowych Kod CPV 45233220-7 
011 Bariery ochronne stalowe Kod CPV 45233280-5 
012 Kanalizacja deszczowa Kod CPV 45255600-5 
013 Regulacja wyłazów kanalizacyjnych Kod CPV 45232452-5    
014 Sączki podłużne Kod CPV 45255600-5 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Nazwa inwestycji:    Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, 

nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej  
w Szczyrku 
  

 Lokalizacja:  Ulica  Wrzosowa 
   

 Rodzaj inwestycji: roboty drogowe 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający: Urząd Miejski w Szczyrku   
ul. Beskidzka 4   
43-370 Szczyrk    

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję:  

Urząd Miejski w Szczyrku    
ul. Beskidzka 4   
43-370 Szczyrk     
 

1.2.3. Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu   

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Roboty remontowo - drogowe związane z naprawą dróg gminnych w Szczyrku uszkodzonych  
w wyniku powodzi.    
 
l.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do    

realizacji robót 
 
l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
 

• Projekt uproszczony przebudowy uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, 
nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku 

•  Przedmiary robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne - wykaz na str. nr 2  

 
1.5. Określenia podstawowe 
 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno -
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

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

1.5.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

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

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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

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

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

1.5.10. Rejestr obmiarów (Książka obmiarów) - akceptowany przez ZRU zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 

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

1.5.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez ZRU. 

1.5.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  

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

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

1.5.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
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1.5.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

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

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.21. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5.22. Zarządzający realizacją budowy (Inżynier) – należy przez to rozumieć osobę prawną lub 
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

OST      -    ogólna specyfikacja techniczna 

SST    -    szczegółowa specyfikacja techniczna 

ZRU   -    zarządzający realizacją umowy (Inżynier) 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową, SST i poleceniami ZRU.  

 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

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

 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją SST 

Dokumentacja kontraktowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez ZRU Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić ZRU, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją kontraktową i SST. 
Dane określone w dokumentacji kontraktowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją kontraktową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi ZRU do zatwierdzenia uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca zapewni stały dojazd do posesji będących w rejonie prowadzonych robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez ZRU. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez ZRU, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez ZRU. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę umowną. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

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

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

 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
ZRU. 

 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez ZRU). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować ZRU o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez  ZRU. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć ZRU wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia ZRU. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez ZRU. Jeśli ZRU zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez ZRU. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z ZRU lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez ZRU; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez ZRU. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach ZRU w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach ZRU, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez ZRU, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kontraktową, 
wymaganiami SST projektu organizacji robót oraz poleceniami ZRU. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez ZRU. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie ZRU, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez ZRU nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, ZRU ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
ZRU będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
ZRU będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
ZRU natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez ZRU. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji ZRU.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  
i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą, Europejską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę  ZRU.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
 
(1) Rejestr obmiarów 

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

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą stanowić 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie ZRU.  

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla ZRU i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ZRU o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez ZRU. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje ZRU.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia ZRU na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje ZRU. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez ZRU zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności ZRU 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. rejestr obmiarów,  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,          
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
  
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z ZRU  i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

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

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

W.w. koszty związane z organizacją ruchu ponosi Wykonawca. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
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II. SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

 
001 Roboty pomocnicze i rozbiórkowe 

Kod CPV 45100000-8 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z robotami pomocniczymi i rozbiórkowymi w ramach przebudowy uszkodzonego 
korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy 
Wrzosowej w Szczyrku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− robotami pomocniczymi (pomiary geodezyjne, usunięcie roślinności, krzewów, ziemi urodzajnej, 

regulacja studzienek i zaworów itp) 
− roboty rozbiórkowe (nawierzchnie asfaltowe, ścieki betonowe, elementy kanalizacji deszczowej)  
− wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki 
− wywiezienie destruktu asfaltowego na miejsce wskazane przez Inwestora 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 2. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 3. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez ZRU. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, ZRU 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zaakceptowany przez 
ZRU.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, (destrukt 
asfaltowy)  powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez ZRU. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy 
na miejsce składowanie (opłata za składowanie uiszczona przez Wykonawcę). 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarów wg przedmiarów robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  
 
PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
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SST 001A Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 

Kod CPV 45100000-8 
 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, przy przebudowie uszkodzonego 
korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy 
Wrzosowej w Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
  
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno i oczyszczeniem warstw nawierzchni.  
 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jest wykonywane w celu: 
− usunięcie całej warstwy ścieralnej ze względu na jej zły stan techniczny  
− profilowania, 
− napraw nawierzchni 
oraz przed wykonaniem nowej warstwy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 
odzyskanej z nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
  
Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do frezowania 
  
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części 
jezdni)  ZRU może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 
nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej 
równa 1000 m. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą ZRU można dopuścić frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez ZRU. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

3.3. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni  

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

- szczotek mechanicznych,  
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z 

twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 
czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające, 

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

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport sfrezowanego materiału 
  
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi w miejscu wskazane 
przez Zamawiającego.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
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5.2. Wykonanie frezowania 
  
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z 
dokumentacją projektową. 
  
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie 

może przekraczać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) 

dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm 
wymaga on specjalnego oznakowania, 

d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
 
5.3. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 
  
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje wszystkie warstwy nawierzchni na 
głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 
 
5.4. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 

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

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
 
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej 
    na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco,  
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6.2.2. Równość nawierzchni 

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania 

Frezowanie obejmuje całą szerokość nawierzchni. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością ± 5 mm. 
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich 
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być 
określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  pkt 9. Szczegółowe zasady płatności 
określa umowa. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  
Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- frezowanie, 
- transport sfrezowanego materiału, 

 



 22 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy:   

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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002 Korytowanie i profilowanie 

 
Kod CPV 45111200-0 

 
1.1. Przedmiot OST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego  
w ramach przebudowy uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 
0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
 1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z robotami ziemnymi i z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni 
wraz z odwozem urobku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych oraz koryta i profilowania podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Nie może też powodować pogorszenia warunków stateczności skarpy (nasypu). 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą ZRU, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez ZRU. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez ZRU.  
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez ZRU.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez ZRU, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez ZRU.  
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla dróg  
o ruchu mniejszym od ciężkiego 

 
Górna warstwa o grubość 20 cm  

 
1,00 

 
 
Na głębokość od 20 do 50 cm  
od powierzchnia podłoża 

 
0,97 

 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub  
w inny sposób zaakceptowany przez ZRU.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża ZRU oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta  
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 

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

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
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5 Rzędne 
wysokościowe 

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

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2  

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie  
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe podane w przedmiarze robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy:  
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

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

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

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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003 ROBOTY ZIEMNE  
 

Kod CPV 45111200-0 
 
D-02.00.01. Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, przy  
przebudowie uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 
i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują: 
− wykonanie wykopów (D-02.01.01) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
ziemnych, jednak w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 
1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
Is=pd/pds gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3] 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] 
1.4.8. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
1.4.9. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
I o=E2/E1  gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998 , 
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E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998. 
1.4.10. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz z poleceniami ZRU. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. 
Wykonawca powinien wykonać kontrolne badania geotechniczne, których zadaniem będzie 
potwierdzenie litologicznego obrazu gruntu podłoża oraz sprawdzenie przyjętych do obliczeń 
fizykomechanicznych parametrów gruntu. Jeżeli wykonawca nie zgłosi zastrzeżeń do stanu 
istniejącego do momentu rozpoczęcia robót ziemnych to traci prawo do roszczeń z tego tytułu. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnie
nie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
nieglinias
ty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek 

gruby 
− piasek 
średni 

− piasek 
drobny 

− żużel 
nierozpa
dowy 

− piasek 
pylasty 

− zwietrzel
ina 
gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− żwir 
gliniasty 

− pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-

czysty 
− glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem ZRU. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, ZRU może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

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

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

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla transportu podano w OST pkt. 4. 

 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu na odkład należy stosować samochody samowyładowcze. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza 
pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 
obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez ZRU. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
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Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp wraz z wykonanym schodkowaniem nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni 
skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Odwodnienie robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
projekcie przebudowy urządzeń, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania robót, aby 
powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania robót spadki poprzeczne  
i podłużne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi władzami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 
cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w 
odpowiedniej SST. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST  
pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 
odpowiednich SST. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o 

R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 

ziemnego 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

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

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

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

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] lub wyznaczony z badań 
przeprowadzonych metodą płyty dynamicznej powinien być: 
- Is ≥ 1,0 dla górnej warstwy o grubości 20 cm, 
- Is ≥ 1,0 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych. 
W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić 
wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie ZRU Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, ZRU może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST p. 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w odpowiednich SST pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-

02480:1986 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-
04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-
04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-
ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 

2002. 
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 D-02.01.01. Wykonanie wykopów 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach 
nieskalistych, przy przebudowie uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni  
w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót ujętych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy drogi i 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. II - IV). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w  SST D-02.00.01 pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01  pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
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Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody ZRU. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile ZRU dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa 
korpusu 

kategoria ruchu KR3-KR6 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca  
i przedstawia do akceptacji ZRU. 
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 dla KR3-6. 
 
5.4. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości 
− zapewnienie stateczności skarp 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem wykopów jest metr sześcienny [m3]. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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 004 Kompozyty (Geowłóknina) 
 

Kod CPV 45111230-9 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia kompozytem nawierzchni 
asfaltowych przed spękaniami odbitymi, które zostaną wykonane w ramach przebudowy 
uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 
1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p.p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z kompozytem 
opóźniającym powstawanie, w warstwie ścieralnej i wiążącej, spękań odbitych zlokalizowanych w 
miejscach: 

- nieszczelności podbudowy i warstwy nawierzchni leżących poniżej, 
- szczelin (dylatacji) płyt betonowych, 
- połączeń różnych rodzajów nawierzchni, 
- poszerzeń istniejących nawierzchni. 

Roboty wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kompozyt – powinien być wykonany z poliestru i jednostronnie zespolony z polipropylenową 
włókniną zapewniającą dokładne przylgnięcie kompozytu do nawierzchni. Włókna i sploty 
kompozytu powinny być nasączone warstwą bitumu nadającą mu barwę czarną. 

1.4.2. Nawierzchnia asfaltowa – nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego 
lepiszczem asfaltowym. 

1.4.3. Pęknięcie odbite – pęknięcie (spękanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, będące 
odwzorowaniem istniejących pęknięć i nieciągłości warstw w materiale podbudowy, propagowanych 
w górę w wyniku koncentracji naprężeń i nieciągłości struktury materiału, prowadzących do 
lokalnego przekroczenia wytrzymałości granicznej. (Pęknięcia odbite zwykle występują w 
nawierzchniach asfaltowych posadowionych na: podbudowach związanych hydraulicznie, starych i 
popękanych nawierzchniach asfaltowych lub istniejących nawierzchniach z kostki kamiennej, trylinki 
itp.). 

1.4.4. Remont (odnowa) drogi – wykonanie robót remontowych przywracających pierwotny stan 
drogi, z wyłączeniem robót konserwacyjnych, porządkowych i innych. 

1.4.5. Zalewa uszczelniająca – specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z 
mas stosowanych „na zimno” do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.  

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w OST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Kompozyt  

Należy zastosować kompozyt wykonany w formie siatki z pęków włókien poliestrowych zespolonych 
w płaskie, podłużne sploty, przeplatane w węzłach siatki, połączonej z polipropylenową włókniną 
zapewniającą dokładne przylgnięcie kompozytu do nawierzchni. Włókna i sploty kompozytu 
powinny być nasączone warstwą bitumu nadającą mu barwę czarną. 
Nie dopuszcza się geosyntetyków wykonanych z włókien szklanych, węglowych oraz bazaltowych 
(ze względu na ich kruchość pod działaniem mrozu oraz brak odporności na działanie sił 
skierowanych prostopadle do płaszczyzny konstrukcji nawierzchni drogowej).  
 
 Parametry techniczne kompozytu: 

Właściwości  Jednostka Wartość 
Wytrzymałość wyrobu na rozciąganie: 
   - wzdłuż pasma wyrobu: 
   - wszerz pasma wyrobu: 

min. kN/m 
 

50 
50 

Wydłużenie przy zerwaniu:    
  - wzdłuż pasma wyrobu: 
  - wszerz pasma wyrobu: 

max % 
 

12,0 
12,0 

Nominalna wielkość oczek: - mm 40/40 
Temperatura topnienia: ok. °C +256 
Temperatura stosowania: ok. °C +190 
Skurcz w temperaturze +190°C po 15 
minutach: 

max % 1,0 

Surowiec: 
  - siatka 
  - włóknina 

 
 poliester 
 polipropylen 

Powłoka:  bitumiczna – nadająca 
 siatce barwę czarną 

 

Parametry zaopatrzeniowe: 

Wymiary standardowe Jednostk
a 

Wartość 

Masa powierzchniowa: g/m2 360 
szerokość – korzystnie: m 1,0;  2,0;  3,0; 

4,0;  5,0 
długość – korzystnie:  mb 150,00 

 
 

Informacje uzupełniające dla wykonawców: 
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczanego 
kompozytu była umieszczona etykieta zawierająca, co najmniej, następujące dane: 
 - typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; 
 - parametry zaopatrzeniowe; 
 - znak „B” względnie informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną, lub 

indywidualny certyfikat instytutu naukowo – badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w 
warunkach przemysłowych i jego numer. 
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Kompozyt powinien być składowany w magazynach zadaszonych chroniących materiał przed 
deszczem i działaniem promieniowania UV (minimum wiata). Rolki kompozytu powinny być 
ułożone poziomo na wyrównanym podłożu. Dopuszcza się układanie rolek w warstwach jedna na 
drugiej maksymalnie do 4 warstw. Rolki należy układać równolegle do siebie by wykluczyć 
możliwość powstania niepożądanych deformacji. Na przechowywanych rolkach nie należy układać 
żadnych dodatkowych obciążeń. Folii chroniącej kompozyt nie należy zdejmować. W żadnym 
wypadku materiał ten nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 
opakowaną rolkę. W przypadku wyłożenia materiału wzdłuż frontu robót dopuszcza się 
pozostawienie rolek, fabrycznie opakowanych w folię, bezpośrednio na słońcu na okres nie dłuższy 
niż 5 dni. 
Przy składowaniu kompozytu należy przestrzegać zaleceń dostawcy.  
 
2.3. Lepiszcza do przyklejania kompozytu  
Do przyklejenia kompozytu należy stosować: 
-   kationową emulsję asfaltową szybkorozpadową wg EmA-99 [14], posiadającą aprobatę techniczną 
IBDiM; zgodnie z zaleceniami dostawcy geosyntetyku. 

 
2.4. Materiały do uszczelnienia pęknięć 

 
Do uszczelnienia pęknięć i szczelin nawierzchni istniejącej należy stosować: 
-   zalewę asfaltową „na gorąco” lub masę uszczelniającą na zimno, 
-   ew. gruntownik, sznur uszczelniający itd. 

 
2.5. Materiały do robót nawierzchniowych 
Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadać wymaganiom ST 
właściwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywającego kompozyt. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych przed spękaniami 

odbitymi 
Wykonawca przystępujący do wykonania zabezpieczenia kompozytem nawierzchni asfaltowych 
przed spękaniami odbitymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez ZRU: 
− przecinarek do asfaltu;  
− sprężarek; 
− szczotek mechanicznych; 
− odkurzaczy przemysłowych; 
− frezarek; 
− układarek do kompozytu; 
− skrapiarek; 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
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4.2. Transport kompozytu 
Kompozyt należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu 
zabezpieczenie kompozytu przed uszkodzeniom powstałym podczas transportu i składowania na 
miejscu budowy, a także zabezpiecza go przed negatywnym wpływem słonecznego promieniowania 
ultrafioletowego. Podczas transportu nie należy dopuścić do zawilgocenia, ani do zabrudzenia 
materiału. Rolki należy układać poziomo w maksymalnie trzech warstwach. Podczas rozładunku 
należy zwrócić uwagę na nie dopuszczenie do rozerwania lub podziurawienia opakowania z folii 
ochronnej. 
Przy transporcie kompozytu należy przestrzegać zaleceń producenta. 

4.2.2. Transport innych materiałów  

Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom ST, wymienionych w 
niniejszej specyfikacji. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.2. Rozebranie nawierzchni 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
i wskazaniami ZRU. 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom SST 001. 
W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna być 
frezowana go głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową. 
Przy frezowaniu warstwy starej nawierzchni, należy wykonać te prace w sposób gwarantujący 
pozostawienie jak najmniejszych rowków, nie większych niż 5 mm, po przejściu wieloostrzowego 
narzędzia frezującego, tak aby zapewnić maksymalnie równą i poziomą powierzchnię. 
Frezowanie nawierzchni przed naprawą powinno odpowiadać wymaganiom SST 001. 
 
5.2.1. Rozebranie nawierzchni w obszarze spękań poprzecznych 

W miejscach występowania poprzecznych spękań odbitych należy wykonać frezowanie warstwy 
bitumicznej na całej długości rysy, do poziomu podbudowy. Frezowanie należy wykonać pasami o 
szerokości minimum 0,50 m po każdej ze stron pęknięcia (szerokość min. 1,00 m).  
Zabezpieczenia nawierzchni asfaltowych przed spękaniami odbitymi z wykorzystaniem kompozytu 
powinno być wykonane zgodnie z zakresem podanym przez dostawcę materiału. 
 
5.3. Wypełnienie spękań w nawierzchni 

Wypełnienie spękań (pęknięć) i szczelin w nawierzchni należy wykonywać zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub niniejszej ST. 
Pęknięcia węższe niż 3 ÷ 5 mm mogą być, za zgodą ZRU, tylko oczyszczone lub przykryte taśmą 
uszczelniającą. 
Pęknięcia o szerokości większej od 5 mm należy poszerzyć do wymaganej przez dokumentację 
projektową lub specyfikację techniczną, szerokości i głębokości. Poszerzenie zaleca się wykonać 
frezarką z frezem palcowym lub tarczowym, wzdłuż przebiegu pęknięcia, ze stałą szerokością i 
głębokością oraz z pionowymi ściankami bocznymi. 
  
5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia warstwy 

wyrównawczej 
  
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia warstwy wyrównawczej, zakłada: 
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- dokładne usunięcie ze starej nawierzchni WSZYSTKICH zanieczyszczeń, nie będących   
      integralną jej częścią (takich jak: lu źne kawałki i odpryski asfaltu, betonu; przyczepione do    
      nawierzchni kawałki błota, gliny, itp.); 
- oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej: obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą 

szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłożu starej nawierzchni 
jedynie związanych jej elementów;  

- bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni 
bocznych i dna; 

- odkurzenie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki 
miejscowe, strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie 
dużym wydmuchu powietrza; 

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem; 
- uzupełnienie starego podłoża mieszanką mineralno asfaltową w miejscach, gdzie występują 

znaczne jego ubytki (wskazane jest równie pokrycie ich powierzchni ciekłą substancją wiążącą); 
- powtórne odkurzenie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem. 
 

5.5. Przygotowanie podłoża z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych i ułożenie warstwy 
wyrównawczej 

 
W przypadku renowacji nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (np. trylinka) 
lub z kostki kamiennej kolejnym krokiem po dokładnym oczyszczeniu nawierzchni i odkurzeniu, 
wydmuchaniu drobnych części ze szczelin i spękań jest polakierowanie podłoża lakierem asfaltowym 
np. typu "LAKBIT" o charakterystyce roztworów paków ponaftowych lub pogazowych z dodatkiem 
żywicy kumaronowo-indenowej w węglowodorach alifatycznych i aromatycznych ułożonych w 
trzech warstwach, w następujących proporcjach: 

- pierwsza warstwa  1:8; 
- druga warstwa       1:5; 
- trzecia warstwa      1:3. 

Na polakierowaną w ten sposób trzykrotnie nawierzchnię betonową i/lub z kostki kamiennej należy 
ułożyć szlichtę bitumiczną (tj. warstwę wyrównawczą) grubości minimum 3-4cm tak by zapewnić 
jednolicie gładką powierzchnię oraz aby uzyskać odpowiednie spadki. 
 
5.6. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia kompozytu 

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia kompozytu, zakłada: 
- dokładne usunięcie ze starej nawierzchni WSZYSTKICH zanieczyszczeń, nie będących  
      integralną jej częścią (takich jak: lu źne kawałki i odpryski asfaltu, betonu; przyczepione do   
      nawierzchni kawałki błota, gliny, itp.); 
- oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej: obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą 

szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłożu starej nawierzchni 
jedynie związanych jej elementów;  

- bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni 
bocznych i dna; 

- odkurzenie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki 
miejscowe, strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie 
dużym wydmuchu powietrza; 

- zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem; 
- powtórne odkurzenie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem. 
 
5.7. Ułożenie kompozytu 

5.7.1. Czynności przygotowawcze 
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Sposób zabezpieczenia kompozytem nawierzchni bitumicznych przed spękaniami odbitymi powinien 
odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej.  
Ułożenie kompozytu powinno być zgodne z zaleceniami dostawcy. 
Folię, w którą są zapakowane rolki kompozytu, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed 
układaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. Szerokość po 
przycięciu powinna umożliwi ć połączenie sąsiednich pasm siatki z zakładem ok. 10 cm. Początkowo 
nie należy wykonywać wcięć na wpusty uliczne i studzienki, gdyż należy je wykonać dopiero po 
rozłożeniu i naciągnięciu całego pasa kompozytu. Przygotowane rolki kompozytu należy rozłożyć 
wzdłuż odcinka drogi, na którym będą prowadzone prace. 
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym podłożu. 
Kompozyt należy układać ręcznie lub za pomocą belki do rozkładania mechanicznego przez 
rozwijanie z rolki.  
 
5.7.2. Ułożenie kompozytu na całej powierzchni remontowanej drogi 

Przed ułożeniem kompozytu należy na wcześniej oczyszczonym podłożu wykonać skropienie emulsją 
asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,30 l/m2 w przeliczeniu na 100% asfaltu. Na skropione podłoże 
należy rozłożyć kompozyt pozostawiając 10 cm od krawędzi jezdni nie przykrytej powierzchni. 
Kompozyt rozwija się i układa bez sfalowań wstępnie naprężając go w czasie układania. Kolejne 
pasma kompozytu łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi 15 cm, a w kierunku 
poprzecznym 10 cm. W celu połączenia zakładów pasm kompozytu zaleca się skropić je lepiszczem 
w ilości 0,30 l/m2. Po rozłożeniu i naprężeniu kompozytu należy wyciąć otwory na wpusty i 
studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu tych urządzeń.  
 
5.7.3. Ułożenie kompozytu w obszarze poszerzenia istniejącej nawierzchni  

W przypadku zabudowy kompozytu w celu połączenia poszerzenia istniejącej nawierzchni należy, 
przed przystąpieniem do układania kompozytu, przygotować rulony o odpowiedniej szerokości. 
Szerokość pasa kompozytu powinna wynosić co najmniej po 1,00 m po każdej stronie połączenia 
(łączna szerokość pasa 2,00 m).  
Przed ułożeniem kompozytu należy na wcześniej oczyszczonym podłożu wykonać skropienie emulsją 
asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,30 l/m2 w przeliczeniu na 100% asfaltu. Na skropione podłoże 
należy rozłożyć kompozyt pozostawiając 10 cm od krawędzi jezdni nie przykrytej powierzchni. 
Kompozyt rozwija się i układa bez sfalowań wstępnie naprężając go w czasie układania. Kolejne 
pasma kompozytu łączy się na zakład, który wynosi 15 cm. W celu połączenia zakładów pasm 
kompozytu zaleca się skropić je lepiszczem w ilości 0,30 l/m2. Po rozłożeniu i naprężeniu kompozytu 
należy wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu tych urządzeń.  

 
5.7.4. Zalecenia uzupełniające  

W przypadku układania kompozytu na górnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfaltowe, 
powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mieć szerokość większą od szerokości pasa kompozytu o 
10 ÷ 15 cm z każdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna być czysta – wszelkie 
zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać usunięte przed skropieniem. Części 
kompozytu zanieczyszczone smarami i olejami należy wyciąć. Miejsca te należy powtórnie skropić 
wraz z brzegiem otaczającego kompozytu, a następnie wkleić w nie prostokątną łatę z kompozytu o 
wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu wraz z zakładem około 10 cm. 
Jeśli stosowany jest elastomeroasfalt upłynniony, zawierający rozpuszczalnik, to kompozyt należy 
rozkładać po odparowaniu rozpuszczalnika. Jeśli używana jest emulsja asfaltowa, to kompozyt należy 
rozkładać po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.  
Nie dopuszcza się pozostawiania suchych, nie skropionych powierzchni (nawet rzędu 5 czy 10 cm2). 
Przed ułożeniem warstwy asfaltowej na rozłożonym kompozycie należy naprawić miejsca odklejone, 
fałdy i rozdarcia siatki. 
Niedopuszczalne jest układanie warstwy kompozytu na spękaniach o nieustabilizowanych 
krawędziach. 



 44 

Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Kompozyt nie może być mokry, rozkładany 
na mokrej powierzchni lub pozostawiony na noc bez przykrycia warstwą asfaltową.  
Konieczne jest zapewnienie prawidłowego przyklejenia kompozytu do podłoża. Jeśli uzyskanie tego 
nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowania 
tej technologii, bowiem niewłaściwe jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni.  
Temperatura wykonawstwa robót jest limitowana dopuszczalną temperaturą robót asfaltowych. W 
przypadku stosowania do nasycania i przyklejania kompozytu kationowej emulsji asfaltowej lub 
elastomeroasfaltu na gorąco, temperatura powietrza powinna być nie niższa niż 15° C, a temperatura 
skrapianej nawierzchni powinna być nie niższa niż 10° C. 
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonym kompozycie. Wyjątkowo może odbywać się 
jedynie ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny się poruszać z małą prędkością, bez 
gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręcania.  
Minimalna grubość warstw asfaltobetonowych, nakładanych na kompozyt, wynosi minimum 5 cm, 
korzystnie jest stosować warstwy o grubości 6 lub więcej centymetrów. 
 
5.8. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej. 

Warstwę mieszanki mineralno – asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu kompozytu. 
Na rozwinięty kompozyt należy najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę zgodnie z zaleceniami 
technologicznymi ST. W czasie układania warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać 
się ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędkości i kierunku. Zabrania się gwałtownego przyśpieszania 
lub hamowania na nie przykrytej warstwie geosyntetyku.  
Ręczne układanie warstwy lub warstw nawierzchni na małych powierzchniach powinno być 
wykonane przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. 
Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót, 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, itp.), 
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określonych w 
pkt. 2. 
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca powinien przedstawić ZRU do akceptacji.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej kompozytem powierzchni 
nawierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i 

krawędzi, usunięcie wody), 
- wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża, 
- skropienie lepiszczem podłoża, 
- ew. przyklejenie taśm kauczukowo – asfaltowych, 
- rozłożenie kompozytu bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na 

studzienki. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 nawierzchni asfaltowej z kompozytem obejmuje: 
−−−− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−−−− oznakowanie robót, 
−−−− dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
−−−− wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektową, ST, i ewentualnie zaleceniami ZRU, 

obejmującej roboty rozbiórkowe, wypełnienie spękań, oczyszczenie podłoża, skropienie 
lepiszczem, rozłożenie kompozytu, ułożenie nawierzchni asfaltowej, itp., 

−−−− pomiary i badania laboratoryjne, 
−−−− odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
1. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje – zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997 
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje – 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
3. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP – IBDiM, 

Warszawa, 2001 
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005 Podbudowa  

 

Kod CPV 45233120-6 
 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego  
w ramach przebudowy uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 
0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
powinna być mieszanka piasku, żwiru, spełniająca wymagania niniejszej Specyfikacji. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  
i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
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Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy.  

 
  Wymagania   
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa łamane 

(kruszywa naturalne)  
 

Badania 
 właściwości Podbudowa 

 
według 

   
Zasadnicza 

 
Pomocnicza  

 

 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), 
nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych % 
(m/m), nie więcej niż 

 
35 

 
40 (45) 

PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

1 1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg  
PN-B-04481, % 

 
od 30  
do 70 

 
od 30 
do 70 

BN-64/8931-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
35 
 

30 

 
50 (45) 

 
35 (40) 

 

 
 

PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej 
niż 

3 (2,5) 5 (4) PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, % (m/m), 
nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
PN-B-06714-19 [7] 

9 Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 PN-B-06714-28 [9] 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥ 1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
PN-S-06102 

[21] 

 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
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4. TRANSPORT 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST 002 „Korytowanie”.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża i ułożenie geowłókniny  
Podłoże gruntowe powinno spełniać następujące wymagania:  
− wyrównane i wyprofilowane zgodnie ze spadkami określonymi w dokumentacji projektowej, 

równość powierzchni z odchyłkami wysokości I 30 mm, 
− zagęszczone do stopnia Is = 0,97.  
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona  
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez ZRU. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, przeznaczonych do 
wykonania robót. Badania powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2.3 niniejszej 
specyfikacji.  
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6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy badać uziarnienie mieszanki, wilgotność mieszanki, zagęszczenie warstw.  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się, aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Zakres badań:  
- szerokość podbudowy (na jezdniach bez krawężników) winna być większa od warstwy ścieralnej  

o 25 cm  
- równość podbudowy (nierówności nie mogą przekraczać 10 mm)  
- spadki poprzeczne (powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +0,5%) 
- rzędne wysokościowe (różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, - 2cm) 
- ukształtowanie osi podbudowy (nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej 

niż + 5 cm) 
- grubość podbudowy  (tolerancja + 10%) 
- nośność podbudowy (zgodnie z BN-64/8931)  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową. 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego. 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności  
w bębnie Los Angeles. 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane  
i drogowe. Badania techniczne. 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka. 

 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  
i ocena zgodności. 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 

19. PN-B-30020 Wapno. 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

21. 
 

22. 

PN-S-06102 
 
PN-S-06103 

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego 
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23. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

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

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

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

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 

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

10.2. Inne dokumenty 
 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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 006 Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

 

Kod CPV 45233220-7 
 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach 
przebudowy uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 
1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej z betonu asfaltowego wg  
PN-S-96025:2000. 
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
• warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC08 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  
o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

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

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony 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 właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

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

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

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.6.  
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane  
w tablicy 1 i 2. 
 
2.3. Polimeroasfalt 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego 
polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM  i posiadać aprobatę 
techniczną. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano  
w tablicy 1 i 2. 
 
2.4. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów               
w zależności od kategorii ruchu 

 nr normy 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 przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 

kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

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

 
- 

3. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

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

laboratoryjnego 

  
podstawowy 

- 
- 

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

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
 gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance  

z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej                         i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 
 nr normy 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, II1); gat.1, 2 

 

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

 
- 

3. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

4. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

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

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy 

- 
- 

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

 
D 50 

7. Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

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

 
2.5. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone  
w WT.EmA-99 [14].  

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
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− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
 

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM  oraz  
w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi  
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin   
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej  
w system ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej  

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 
 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii 
ruchu 

Wymiar oczek  od KR 3 do KR 6 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0 do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziaren > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
 

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 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
4,8÷÷÷÷6,5 

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

  
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 
do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 
do 5. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu    
asfaltowego 

 

Lp
. 

Właściwości 
Wymagania wobec MMA i warstwy 

ścieralnej z BA  w zależności od kategorii 
ruchu 

  KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa ≥ 14,0 (≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, kN 

≥ 10,03) 

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

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % 
v/v 

od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % 

od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA  
o uziarnieniu:   

od 0 mm do 12,8 mm 
  

 
 

od 3,5 do 5,0 
 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0 

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

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)  specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Tablica 5.   Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej  i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu. 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 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 
 

zawartość  
ziaren > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 
 
 

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 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
  
 

Tablica 6.  Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego.  

Lp
. 

Właściwości 
Wymagania wobec MMA i warstwy 

ścieralnej z BA  w zależności od kategorii 
ruchu 

  KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 
zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka, 
kN 

≥ 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % 
v/v 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % 

≤ 75,0  
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6 Grubość w cm warstwy z MMA  
o uziarnieniu:   

od 0 mm do 16,0 mm 
  

 
 

od 4,0 do 6,0 
 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 

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

2)   dla warstwy wyrównawczej  
3)  specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe  i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50             od 140o C do 170o C, 
- z D 70  od 135o C do 165o C, 
- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą  

i wzmacniającą 
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 nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
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Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
Tablica 8.  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego,    

kg/m2 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano  
w tablicy 9. 

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

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy 
grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
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Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu    

zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni dróg 

o kategorii ruchu 
  KR 3 do KR 6 
1 Ziarna pozostające 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 

 
 

± 4,0 

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

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach            # 0,075mm 

± 1,5 

4 Asfalt  ± 0,3 
 
5.8. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ  
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 



 62 

 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną  
w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 11.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno -

asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

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

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 
 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową,  
z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem 
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej  
o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] 
nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
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Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniając

a 

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 dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  
± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  
5 cm.  

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to 
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy  
o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane,  a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do  
5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane, a w miejscach 
gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary  
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 
 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych. 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  i transport. 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 

  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  
i nawierzchni bitumicznych. 

 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania. 

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

 
10.2. Inne dokumenty 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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• Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997. 

• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 

• WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych  
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984. 

• Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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007  Ścieki  z prefabrykowanych elementów betonowych 
      

Kod CPV 45232452-5 
 

     

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych przy 
przebudowie  uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 
i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

−  ścieków z elementów betonowych  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 

deszczowej). 

1.4.2. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 1.6. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt 2. 

2.2. Beton na ławę 

Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
 

2.3. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
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Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.4. Cement 

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-
19701 [5]. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
 

2.5. Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
 

2.6. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
 

2.7. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych, 
międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe  
o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - 
Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. 
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

−   na długości   ± 10 mm, 
−   na wysokości i szerokości ±   3 mm. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 
dobrze odwodnionym. 
 

2.8. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom 
BN-74/6771-04 [8]. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
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−  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

−  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg 
BN-88/6731-08 [7]. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć oś ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 
 

5.3. Wykop pod ławę 

Wykop pod ławę dla ścieku należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek jest ława  
zwykła. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
 

5.4. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 

5.4.1. Ława betonowa 

Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 
 i klasy B-10. 
  

5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej  
o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie 
prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny 
prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
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przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m 
spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań ZRU do akceptacji. 
Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować 
wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów  
w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
−  wykop pod ławę, 
−  gotową ławę, 
−  wykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 
podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne  
z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m 

ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 

każde 100 m ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną 

czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     100 m 

wykonanego ścieku, 
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 
łatą czterometrową, 
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c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego 
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 
cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−  wykop pod ławę, 
−  wykonana ława, 
−  wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu pod ławy, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. 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-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki  
i obrzeża chodnikowe 

   

10.2. Inne dokumenty 

11. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki  
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 

12.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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008 Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp i dna rowu) 

 
Kod CPV 45232452-5 

 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych przy przebudowie uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, 
nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem poprzez: 
- plantowanie powierzchni 
- humusowanie 
- obsianie powierzchni trawą 
-  ściek z bruku kamiennego na zaprawie cementowej 
-  narzut kamienny 
-  wykonanie wodospustu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST  pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST  pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą SST są: 
-      ziemia urodzajna, 
-      nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych ZRU może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
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a)     optymalny skład granulometryczny: 
-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18% 
-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30% 
-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70% 
b)    zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 
c)     zawartość potasu (K2O)  > 30 mg/m2 
d)    kwasowość pH ≥ 5,5 
 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw oraz ich mieszanki należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4] oraz tablic nr 1-3. 
 
Tablica 1. Mieszanki traw dla gleb zwięźlejszych / G, Gp, Gπ/ ekspozycja południowa. 
Gatunek % 

udział 
kg/h

a 
Kupkówka pospolita – Daktyli 
glomerata 
Rajgras wyniosły – Arrhenatherum 
elatius 
Mietlica pospolita – Agrostis 
capillaris 
Kostrzewa czerwona – Festuca 
rubra 
Koniczyna łąkowa – Triforium 
pratense 
Esparceta siewna – Onobrichis 
sativa 

10 
50 
10 
10 
10 
10 

2 
25 
1 
2 
2 
5 

Razem 100 37 
 
Tablica 2. Mieszanki traw dla gleb zwięźlejszych / G, Gp, Gπ/ ekspozycja północna. 
Gatunek % 

udział 
kg/h

a 
Kostrzewa łąkowa – Festuca pratensis 
Tymotka łąkowa – Phleum pratense 
Mietlica rozłogowa – Agrostis 
stolonifera 
Wiechlina zwyczajna – Poa trivialis 
Koniczyna biało-różowa – Triforium 
hybridium 
Koniczyna pogięta – Triforium medium 

50 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
2 
1 
2 
2 
2 

Razem 100 29 
 
Tablica 3. Mieszanki traw dla gleb piaszczystych niezależnie od ekspozycji 
Gatunek % 

udział 
kg/h

a 
Kostrzewa czerwona – Festuca rubra 
Mietlica pospolita – Agrostis capillaris 
Wiechlina łąkowa odmiana wąskolistna – Poa 
pratensis V genina 
Stokłosa bezostna – Bromus inermis 
Koniczyna biała – Triforium regens 
Komonica zwyczajna – Lotus corniculatus 

30 
30 
10 
10 
15 
5 

10 
3 
2 
5 
2 
1 

Razem 100 23 
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2.5. Materiały do ścieku z bruku kamiennego 

- brukowiec z kamienia narzutowego 16  ÷ 20 cm 
- kliniec 5 ÷ 25 mm 
- piasek 
- zaprawa cementowa 

 
2.6. Materiały do narzutu kamiennego 

- bloki kamienne o średnicy do 600 mm 
 
2.7. Materiał do wodospustu 

- okrąglaki Ø 15 cm 
- podwalina drewniana 
- klamry stalowe 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      równiarek, 
-      ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
-      ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
-      wibratorów samobieżnych, 
-      płyt ubijających, 
-      cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5. 
 
5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 
25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 
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W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 
do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 
ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.3. Ściek z bruku kamiennego 

- wykonanie podsypki 
- ustawienie kamieni oporowych 
- ułożenie brukowca z dobieraniem kamieni 
- zaklinowanie i uszczelnienie bruku zaprawą cementową 
- ubicie bruku 

 
5.4. Wykonanie narzutu kamiennego 

- transport kamieni na budowę 
- wyrównanie ręczne kamieni 

 
5.5. Wykonanie wodospustu 

- wykonanie robót ziemnych 
- dostarczenie pojedynczych elementów wodospustu 
- zamontowanie elementów w całości i umocowanie w terenie 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1.   PN-B-12074:1998 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie 
powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2.   PN-B-12099:1997 
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody  
badań. 

3.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

4.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SST 009  Krawężniki drogowe 

 
Kod CPV 45233220-7 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułożeniem krawężników drogowych przy przebudowie uszkodzonego korpusu drogi, 
odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w 
Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− beton B15 na ławy. 
 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Zastosować krawężniki uliczne zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
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a) krawężnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężni
ka 

krawężni
ka 

l b h c d r 

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2 

Szczerby i 
uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne 
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ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 
 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. W przypadku 
wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 
wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2 : 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.4.4.2.  Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-B-19701. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B15, wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać 

wymaganiom punktu 2.4.4, 
 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
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wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania nasiąkliwości  
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań ZRU do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 
5.2. 
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6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. Szczegółowe zasady płatności 
określa umowa. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce cementowo - piaskowej, 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
− zalanie spoin masą zalewową, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

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

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

drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

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

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i 
odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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010 Nawierzchnia z prefabrykowanych płyt wielootworowych  

 
Kod CPV 45233220-7 

 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową nawierzchni z prefabrykowanych płyt wielootworowych przy 
przebudowie uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 
i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych płyt wielootworowych  stosowanych jako: 
drogi stałe. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Prefabrykowana żelbetowa płyta wielootworowa – drogowy element żelbetowy, w postaci 
prostokątnej płyty z otworami, służący do budowy nawierzchni.  
1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych – nawierzchnia z płyt 
drogowych żelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów. 
1.4.3. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomiędzy żelbetowymi płytami nawierzchniowymi, 
zwykle wypełniona piaskiem. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST  pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST 
oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki. 
2.2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z żelbetowych płyt, objętych niniejszą 
SST, są: 
- prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe 
- materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin 
- woda 
- ew. inne materiały 
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2.2.3. Żelbetowe płyty wielootworowe 
Prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem 
dokumentacji projektowej, np. płyty ażurowe typu krata. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań technicznych 
płyt, wówczas Wykonawca proponuje typ płyty (wg rys. 1), przedstawiając go do aprobaty ZRU. 
Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 
Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne 
wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm. 
Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości 
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. 
Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i 
wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. 
na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi 
powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. 
Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, 
grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. 
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią 
jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet. 
2.2.4. Materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypkę i do wypełniania szczelin 
można stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7]. 
Składowanie materiału powinno się odbywać na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
2.2.5. Woda 
Należy stosować, przy zagęszczaniu podsypki, każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych 
zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. 
Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, 
odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- żurawie samochodowe lub samojezdne, 
- walce ogumione, 
- wibratory płytowe, 
- ubijaki, 
- zbiorniki na wodę, 
- równiarki, koparki, ew. spycharki, 
- sprzęt transportowy. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez ZRU. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Płyty nawierzchniowe można przewozić pojazdami otwartymi. Płyty można układać na drewnianych 
paletach w liczbie siedmiu sztuk spiętych taśmą polipropylenową zbrojoną dodatkowo w miejscu 
styku taśmy z płytą podkładkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu przetarciu. 
Załadunku płyt na samochód dokonuje się przy pomocy lekkich żurawi lub wózków widłowych.  
W szczególnych przypadkach płyty można ładować ręcznie przy zastosowaniu pochylni. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 
informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze,  
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie nawierzchni z płyt, 
- roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
ZRU: 
- ustalić lokalizację terenu robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
nawierzchniowych. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe za zgodą ZRU, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
Koryto można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu równiarek, koparek i spycharek. 
Grunt odspojony powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy 
istniejące rzędne umożliwi ą uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu to 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez ZRU, dowieźć 
dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia 1,00. 
Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
sposób zaakceptowany przez ZRU. Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, 
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które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez ZRU. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 
5.5. Podsypka  
W zależności od rodzaju gruntu w podłożu, przed położeniem płyt nawierzchniowych, można ułożyć 
w zależności od zaleceń dokumentacji projektowej: 
3 cm, po zagęszczeniu, warstwy piaskowej wyrównawczej, na gruncie niewysadzinowym. 
Piasek powinien być rozkładany przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej należy przystąpić do jej 
zagęszczania, które należy rozpoczynać od krawędzi i przesuwać w kierunku osi drogi. W miejscach 
niedostępnych dla walców warstwę piaskową należy zagęszczać płytami wibracyjnymi i ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność materiału podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 
5.6. Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 
5.6.1. Sposób układania płyt 
Sposób układania płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami ZRU. 
5.6.2.  Wykonanie nawierzchni 
Układanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej, 
może odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, zwykle z 
pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia płyt żurawiem mogą służyć 
zawiesia czterohakowe. 
Można stosować też ręczne układanie płyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze środka 
transportowego, po której płyty zsuwane są bezpośrednio na miejsce ułożenia nawierzchni. Ten typ 
montażu wymaga zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa pracy. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki). 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 
Jeśli dokumentacja projektowa zakłada zabezpieczenie przed klawiszowaniem mniejszych 
sąsiadujących płyt, to poszczególne płyty można łączyć ze sobą od czoła stalowymi prętami o 
średnicy około 14 mm i długości około 30 cm wkładanymi do przygotowanych w tym celu otworów 
w płytach. 
Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej 
szerokości szczelin, można stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe. 
Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość płyt. 
Zaleca się, aby piasek użyty do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 
mm. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału do wypełnienia szczelin, np. drobnego żwiru, 
piasku kwarcowego itp. 
 
5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

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

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

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia ZRU do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliw

ość badań 
Wartości 
dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i 
dokumentacji 
projektowej  

2 Przygotowanie podłoża Bieżąco Wg pktu 5.4 

3 
Ułożenie podsypki i ew. ułożenie 
warstwy odsączającej 

Bieżąco Wg pktu 5.5 

4 Wykonanie nawierzchni Bieżąco Wg pktu 5.6 

5 
Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena 
ciągła 

Wg pktu 5.7 

 
6.4. Badania po zakończeniu robót 
Wykonana nawierzchnia z płyt prefabrykowanych powinna spełniać następujące wymagania: 
- oś nawierzchni w planie nie powinna być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż 

 ± 10 cm, 
- szerokość nawierzchni nie powinna się różnić od szerokości projektowanej więcej niż ± 10 cm, 
- nierówności podłużne nawierzchni, mierzone łatą 4-metrową, nie powinny przekraczać 1 cm, 
- pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

± 0,5%, 
- różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm  i -2 cm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożenie podsypki, 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  pkt 9. 
 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność (W okresie przejściowym można stosować PN-B-
06250:1998 Beton zwykły). 

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych  
 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie 
przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek). 

3. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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011 Bariery ochronne stalowe 

 
Kod CPV 45233280-5 

 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z osadzeniem barier ochronnych w ramach przebudowy 
uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 
1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A 
i B na słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na obiektach 
mostowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Dla celów niniejszej SST przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 
zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu 
poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 
lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi 
znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 
wykonana z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1). 

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi, 
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i 
11.2). 

1.4.4. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub 
bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1). 

1.4.5. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub 
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 
mm (zał. 11.1 i 11.2 c). 

1.4.7. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem  przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm do 
180 mm (zał. 11.2 b). 

1.4.8. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do 
słupków (zał. 11.2 a). 

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, 
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji,  
w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.  
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Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń 
(zał. 11.4). 

1.4.10. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, 
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że 
prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana 
do dołu, lecz unoszona ku górze. 

1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z 
kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest 
utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia 
dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami 
od nadjeżdżającego pojazdu. 

1.4.12. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
− typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
− typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 
− typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru. 

1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
OST pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano 
aprobatę techniczną. 
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 
dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 
− prowadnica, 
− słupki, 
− pas profilowy, 
− wysięgniki, 
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
− łączniki ukośne, 
− obejmy słupka, itp. 
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania 
elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 
 
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 
2.3.1. Prowadnica 

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji projektowej, 
przy czym: 
− typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier, 
− typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18] 
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Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4. 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne 
z ofertą producenta. 
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 
antykorozyjnej. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

2.3.2. Słupki 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, 
ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. 
Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w załączniku 11.8. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kształtownika 
walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 
dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, 
a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla 
kształtownika. 
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia 
końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy 
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11] 

Stal Granica plastyczności,  
minimum dla słupków,    MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 
dla słupków,   MPa 

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

 
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

2.3.3. Inne elementy bariery 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadać 
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek wymiarów 
przekroju poprzecznego. 
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, 
przekładki (zał. 11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom do-
kumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek 
wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów 
bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. 
Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach 
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości 
i masy wyrobów. 
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby 
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co 
najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających 
danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
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2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych 
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy 

2.4.1.1. Deskowanie 

Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub określone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji ZRU. Deskowanie 
może być wykonane z drewna, z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych lub 
metalowych, względnie z gotowych elementów o możliwości wielokrotnego użycia i wykonania 
powtarzalnych układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, ślizgowe lub przesuwne, zgodnie 
 z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

− drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251  
[3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10], 

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [27], 
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-

82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010  [21], 
− formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31], 
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30], 
− sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę i 

zaakceptowanymi przez ZRU. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji ZRU. 

2.4.1.2. Beton i jego składniki  

Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B 15, 
nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5%, stopień wodoszczelności - co najmniej W 2, a stopień 
mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2]. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” 
 i powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5]. 
Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4].    
Woda powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania ZRU, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki 
powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [6]. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa lub SST. Pręty 
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna być 
zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1]. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi włóknami 
(drucikami) stalowymi, włóknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materiał taki 
powinien posiadać aprobatę techniczną. 

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu 

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, 
kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29]. 
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2.5. Składowanie materiałów 
Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać 
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można 
składować w pojemnikach handlowych producenta. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, 
aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub zadaszeń. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 
trakcie składowania. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. 
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania barier 
Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
− koparek kołowych, 
− urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
− betoniarki przewoźnej, 
− wibratorów do betonu, 
− przewoźnego zbiornika na wodę, 
− ładowarki, itp. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport  elementów barier stalowych 
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. 
profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy 
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub 
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. 
Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych 
Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
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transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem.  
Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 
w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 
Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać 
na podkładach drewnianych. 
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją  
i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28]. 
Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3]. 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnym środkiem transportu, luzem lub w wiązkach,  
w warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
wskazań ZRU: 
− wytyczyć trasę bariery, 
− ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6), 
− określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3), 
− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
− ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 
 
5.3. Osadzenie słupków 
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie 

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub ZRU nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod słupki powinny 
mieć wymiary: 
− przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od 

największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zależności 
od typu bariery, 

− przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą 
wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu 
gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania 
prefabrykowanego fundamentu betonowego. 

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub ZRU nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w wykonanych 
uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 
− zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu 

odpowiednich szablonów, 
− wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm, 
− wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na   1 m3 

piasku) lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien 
być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora. 
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5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub ZRU nie ustali inaczej, to osadzenie słupków w otworze, w 
gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno 
uwzględniać: 
− ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań - 

zgodnego z zaleceniem producenta barier, 
− wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 

[2]. Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż 
bariery na słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. 

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub ZRU na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie 
lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji ZRU: 
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń 

lub uszkodzeń słupka, 
− rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. 

młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki 
w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe. 

5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków 

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 
wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm. 
Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana 
równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do 
mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm. 
 
5.4. Montaż bariery 
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji ZRU. 
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów  
w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery  
w planie i profilu. 
Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając 
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak 
aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie 
zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub 
noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde połączenie. 
Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według 
zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, 
wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 
Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją 
projektową i wytycznymi producenta barier: 
− odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m,          8 m, 

12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu 
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w 
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

− odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub 
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) 
wzmocnionego, 
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− odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach 
do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również połączenia 
z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi, 

− przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych 
urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżowaniu 
z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący, 

− dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. (np. 
wg zał. 11.5). 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
a) czerwone     - po prawej stronie jezdni, 
b) białe  - po lewej stronie jezdni. 
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami 
WSDBO [32]. 
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 
producenta barier. 
 
5.5. Roboty betonowe 
Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
− PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
− PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, 

dojrzewania, pielęgnacji i transportu, 
− punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
Termin rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3]. 
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C 
nie powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej. 
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika, 
rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. 
Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5oC, należy prowadzić 
pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić ZRU: 
− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według 

wymagania punktu 2.2, 
− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani 

przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement. 
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 
robót betonowych, na wniosek Wykonawcy, ZRU może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych robót. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                 dostarczonych przez producenta 

Lp. 
Rodzaj 
badania Liczba badań Opis badań 

Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każ- 
dej dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nie uzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymagania-
mi punktu 2 i katalo-
giem (informacją) 
producenta barier 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 Przeprowadzić uniwer-
salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta barier, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
f) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 
h) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach 

ustalonych w WSDBO [32]. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe 

iglaste. Wspólne wymagania i badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE 

walcowane na gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

Ceowniki równoramienne ze stali węglowej 
zwykłej jakości o Rm do       490 MPa 

17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Zetowniki ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm 
do  490 MPa 

18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Kształtownik na poręcz 
drogową, typ B 

19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte 
prostokątne 

20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, 
określonego przeznaczenia. Pas profilowy na 
drogowe bariery ochronne 

21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach 
drewnianych 

22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. 
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Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-

03.01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów 

budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania 
i badania 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
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012 Kanalizacja deszczowa 

 
Kod CPV 45255600-5 

 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy uszkodzonego korpusu drogi, 
odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w 
Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 
m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 
żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu 
ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia 
przepływu. 

1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.6. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury PVC-U kl. S łączone na wcisk 



 104 

 
2.3. Studzienki ściekowe 
2.3.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]   i PN-H-74080-04 
[13]. 

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.3.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 

2.3.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
 
2.4. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
 
2.5. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
2.6. Składowanie materiałów 
2.6.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

2.6.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.6.3. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
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2.6.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4. 
 
4.2. Transport rur kanałowych 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
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4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
ZRU. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
 o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
ZRU. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy 
wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy 
wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 
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5.5. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 

do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w 
celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

Rury kanałowe układa się zgodnie z instrukcją producenta. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 
m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 
się w granicach  od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów 
i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, że przy spadkach 
większych od 250 ‰ należy stosować rury żeliwne, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 
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− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 
być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
5.5.3. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 

(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 
3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując 
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony 
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika 
jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.5.4. Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną 
jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z ZRU. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z ZRU. 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z ZRU. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez ZRU. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
  4.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  5.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 
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  6.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymagania                   i badania 
7.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
8.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
9.    BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
10.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i żelbetowe. 
10.2. Inne dokumenty 
 
11. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 

opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
12. Katalog budownictwa 

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 
(październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  
60 cm 

13. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - 
Warszawa,                1979-1982 r. 

14. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

15. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO 
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania 
przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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013 Regulacja włazów kanalizacyjnych 

 
Kod CPV 45232452-5 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru 
robót regulacji włazów kanalizacyjnych w ramach przebudowy uszkodzonego korpusu drogi, 
odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 1+331 ulicy Wrzosowej w 
Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem regulacji pionowej włazów studzienek kanalizacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.4.   
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami ZRU. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały budowlane 
2.2.1 Cement 
Do regulacji studni zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy 
PN-88/B-30000. 
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i 
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
2.2.2 Piasek 
Piasek do budowy studni powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
2.2.3 Woda 
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 
oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
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2.3. Materiały gotowe 
2.3.1 Prefabrykowane pierścienie żelbetowe 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm, przeznaczone do regulacji pionowej włazów 
studni rewizyjnych, powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą 
StOS. 
2.3.2 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację  ZRU. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania regulacji pionowej studzienek i skrzynek 
Prace związane z regulacją pionową urządzeń podziemnych będą w większości wykonywane ręcznie 
z użyciem drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2 Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1 Zakup i transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
5.2.3 Wykonanie regulacji urządzeń. 
Regulację włazów studni kanalizacyjnych należy wykonać w nawiązaniu do niwelety budowanych 
chodników, jezdni oraz zjazdów, uwzględniając ich spadek podłużny oraz poprzeczny. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót kanalizacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli 
właściwego zarządcy danej sieci. Jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji. 
Elementy robót, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową wykonanej i odebranej regulacji jest - szt. (sztuka). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 sztuki wykonanej i odebranej regulacji obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- regulację włazów, 
- uporządkowanie terenu robót 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
3. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 
ciężkiego) 
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 014 Sączki podłużne  

 
 

Kod CPV 45255600-5 
 
 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem sączków podłużnych w ramach przebudowy 
uszkodzonego korpusu drogi, odwodnienia, pobocza, nawierzchni w km 0+735 - 0+921 i 1+120 - 
1+331 ulicy Wrzosowej w Szczyrku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem sączków podłużnych, które w drogownictwie stosuje się do: przejęcia wód z 
przepuszczalnej warstwy odsączającej nawierzchni, obniżenia poziomu wód gruntowych, 
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (głównie w wykopach), osuszenia powierzchni 
poślizgu osuwisk, drenażu skarpowego itp. Zależnie od przeznaczenia sączków podłużnych wykonuje 
się je w korpusie drogowym lub na zewnątrz korpusu drogowego. 
Sączek podłużny wykonuje się w postaci rowka wypełnionego samym kruszywem lub w postaci 
drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach określonych w dokumentacji projektowej 
kruszywo może być częściowo zastąpione geowłókniną. 
W niniejszej SST szczegółowo omówiono najczęściej stosowane w drogownictwie sączki podłużne z 
rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek 
głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony 
drogi. 

1.4.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu 
drenu. 

1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z 
nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  
termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. 
elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w sączkach podłużnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych są:  
− rurki drenarskie ze ściankami pełnymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego, 

betonowe, kamionkowe, itp.),  
− materiał filtracyjny (żwir, piasek),  
− geowłóknina,  
− materiały do zabezpieczenia styków rurek,  
− materiały do wykonania wylotu drenu wraz z izolacją. 
 
2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. 
być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i 
odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, 
w sposób umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być 
wolne od grudek i resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda 
nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie 
rurki. 
Wymagania  dla  rurek drenarskich z  polichlorku  winylu  podano  w  tablicy 2. 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. 
Zwoje rurek drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a 
powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PVC) 
należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, natomiast rurki o 
zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w 
temperaturze poniżej  -10oC. 
 
Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego  
                  polichlorku winylu 

Lp.    Właściwości i cechy Średnica zewnętrzna nominalna,   mm 

  50 65 80 100 125 

1 Średnica zewnętrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5 
2 Dopuszczalna odchyłka 

średnicy zewnętrznej, mm 
-1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 

3 Średnica wewnętrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0 

4 Dopuszczalna odchyłka 
średnicy wewnętrznej, mm 

+2 +2 +2 +2 +2,5 

5 Długość rurki, m 200 150 100 75 50 

6 Szerokość szczelin 
wlotowych, mm 

od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do 
1,5 

od 1,7 do 
2 

7 Ogólna powierzchnia szczelin 
wlotowych na dług. 1 m, cm2, 
co najmniej 
- dla szerokości od 0,6 do 1,0 
mm 
- dla szerokości od 1,1 do 1,5 
mm 
- dla szerokości od 1,7 do 2,0 
mm 

 
 
 

12 
16 
- 

 
 
 

12 
32 
- 

 
 
 

12 
32 
- 

 
 
 

13 
33 
- 

 
 
 

- 
- 

46 

8 Liczba szczelin węższych na 1 
m rurki, % 

20 20 20 20 20 
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9 Odporność na uderzenie, wg 
BN-78/6354-12 [27] 

dopuszcza się uszkodzenie najwyżej 1 
próbki 

10 Odporność na zginanie, wg 
BN-78/6354-12 [27] 

próbka nie powinna załamywać się  
i wykazywać pęknięć 

11 Wytrzymałość na zerwanie, 
wg BN-78/6354-12 [27] 

próbka nie powinna ulec zerwaniu 

12 
 

Zmiana wymiarów średnicy, 
wg BN-78/6354-12 [27], %, 
nie więcej niż 

12 12 12 12 12 

 
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być 
wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej 
nominalnej 50 mm powinny odpowiadać BN-84/6366-10 [28]. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy 
składowaniu na odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W 
magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, a odległość składowania 
powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w 
workach zaleca się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 
 
2.4. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym 
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 
− żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, 

którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami 
oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

− piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 
mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3], 

− piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 
mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi 
więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3]. 

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej  8 m/dobę,  przy 
oznaczaniu wg PN-B-04492 [11]. 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 
% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16]. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113 
[19]. 
 
2.5. Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego 
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą sczepnością 
z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową, aprobatami 
technicznymi i SST. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego 
Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie, chociaż zwykle, ze względu na 
niewielki zakres robót wgłębnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej będzie wykonać ręcznie. 
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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a) koparek do kopania rowków drenarskich, 
b) koparko-układarek do wykonywania rowków i układania rurek ceramicznych lub z tworzyw 

sztucznych, z ewentualną zautomatyzowaną zasypką materiałem filtracyjnym, 
c) układarek rurek drenarskich, o czynnościach jak dla koparko-układarek, lecz bez kopania rowków, 
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochyłych pod nasypami w celu 

ułożenia w nich rurek drenarskich, 
e) innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport przy wykonywaniu sączka podłużnego 
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, 
można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy 
rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej. 
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary 
wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami ZRU. 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze, w 
celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego powinna być co 
najmniej o 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp 
rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono 
inaczej, nachylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających 
się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 
[32]. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 
terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia 
skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
 
5.3. Ułożenie podsypki 
Przed przystąpieniem do układania rurek drenarskich, zwłaszcza ceramicznych, dno rowków należy 
oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, 
nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm, 
jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia Inżyniera nie przewidują inaczej. 
Podsypkę przy sączącej się wodzie należy wykonać tuż przed układaniem rurek drenarskich. 
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5.4. Układanie rurociągu drenarskiego 
Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia 
niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie 
należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp. 
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, 
kształtką plastykową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza 
rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny 
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurkach. 
− Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie określą inaczej, to na budowie można użyć 

tylko  
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za 
pomocą specjalnie produkowanych złączek. 
 
5.5. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym 
Geowłókniny mogą być zastosowane do: 
− owinięcia przewodu dziurkowanego, 
− zabezpieczenia połączeń rurek niedziurkowanych, 
− owinięcia kruszywa. 
 
5.6. Zasypanie rurociągu 
 Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym (żwirem, piaskiem) zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami ZRU. Zasypanie powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu. Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono 
inaczej, to po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę ze żwiru do wysokości 10 cm nad wierzchem 
rurki, zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, a następnie układać warstwy materiału 
filtracyjnego, określonego w  p. 2.6, grubości nie większej niż od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które 
należy lekko ubić w sposób nie powodujący uszkodzenia i przemieszczenia rurek. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypką układa się warstwę ochronną z 
darniny (trawą w dół) lub ubitej gliny. Całość zasypuje się ziemią i zagęszcza. 
 
5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 
− odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od  ± 10 cm, 
− pochylenia skarp wykopu nie powinny różnić się więcej niż +5 %, 
− pochylenia skarp stałego odkładu nie powinny różnić się więcej niż +10 %, 
− odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych 

- nie powinny przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie 

powinno przekraczać: 
      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku, 
      przy zwiększeniu spadku  +10 % projektowanego spadku, 
− odchylenia  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych:  5 cm,  a  jednocześnie ±25 % 

zaprojektowanej grubości warstwy. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w 
punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybierając w sposób losowy 6 % zwojów, według wskazań 
Inżyniera, z których należy pobrać odcinki rurek do badań. 
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu 
odcinka rurki o długości 1 m. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania wymienione w tablicy 2, lp 
.od  9 do 12. 
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość 
powierzchni, brak pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o 
masie 25 kg z wysokości 0,5 m. 

6.2.2. Materiał filtracyjny 

Badanie żwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla każdej partii dostawy, pochodzącej z jednego 
składu i złoża, o wielkości do 1500 t: 
− składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15], 
− zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [16], 
− wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [11]. 

6.2.3. Geowłóknina 

Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i 
mostowym. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, 
w zakresie podanym w aprobacie technicznej. 
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych w p. 5.8, 
c) prawidłowość wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3, 
d) poprawność ułożenia rurociągu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5, 
e) prawidłowość wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6, 
f) poprawność wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową sączka podłużnego jest - m (metr). 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości rurociągu drenarskiego, podstawowego i 
odgałęzień, w tym dochodzących do zewnętrznej ściany czołowej wylotu drenu. 
Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka 
podłużnego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami ZRU, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega: 
− rów pod sączek, 
− podsypka  rurociągu drenarskiego, 
− zasypanie rurociągu kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego, 
− zbrojenie w żelbetowym wylocie drenu. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopanie rowków w gruncie od I do V kat. z wyrównaniem i ubiciem dna, 
− rozłożenie podsypki z ubiciem, 
− ułożenie sączków z kruszywa lub rurek drenarskich, 
− zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub łamanego, a następnie gruntem                     i 

zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  1. PN-B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . 

Podział i zastosowanie według własności fizyczno-
mechanicznych 

  2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy  i określenia 

  3. PN-B-02480 Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole,   podział 
i opis gruntów 

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

  5. PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, 
gęstości, porowatości i szczelności 

  6. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą 

  7. PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  
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mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  

na ściskanie 
  9. PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na 

tarczy Boehmego 
10. PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  

kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
11. PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własności  

fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności 

12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczanie  składu 

ziarnowego 
16. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  

zawartości siarki metodą bromową 
17. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i 

kształtki. Wymagania i badania 
18. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
20. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania  i ocena zgodności 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
24. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco 
25. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
26. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 
28. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu 

wysokociśnieniowego 
29. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
30. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. 

Przechowywanie i transport 
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
  33. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”,  Warszawa 1979-   
        1982. 
 
 
 
 
 
 
 


