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D – M - 00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej m. Zapowiednia na długości 1,480 km. 

 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy 

drogi gminnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo 

jego część stanowiąca drobny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

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

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

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

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

1.4.4. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.5. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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

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

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

1.4.10.Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.11. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

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

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

1.4.13.Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.14.Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających  dogodne warunki dla ruchu. 

       - warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych 

       - warstwa wiążąca  - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 

nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę 

        - warstwa wyrównawcza – warstwa śłużąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni 

      podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  podłoże. Podbudowa 
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       składa się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

        - podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcie nośne w konstrukcji nawierzchni 

        - podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 

przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub 

odcinającą. 

        - warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu 

        - warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni leżącej powyżej 

        - warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

      1.4.15.Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 

      1.4.16. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego 

na okres budowy. 

      1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

      1.4.18.Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 

krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

       1.4.19. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

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

     1.4.21. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 

przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

     1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,  

             w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy     

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

            1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana 

parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym ) istniejącego połączenia. 

            1.4.25. Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków 

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

            1.4.26. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania    

                            budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

           1.4.27. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na   przykład     

                             droga, kolej, rurociąg itp. 

      1.4.28. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 

      1.4.29. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

      1.4.30. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 

zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.        

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

      1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terenie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, współrzędne 
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granicy pasa drogowego, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz  dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 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 Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

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

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

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w sposób określony w D-M-00.00.00, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

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

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  

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 Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

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

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszystkie 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 
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

2) środki ostrożności i zabezpieczania przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c) możliwością powstania pożaru 

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

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 

robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właściwościami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi 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 Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
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szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz 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. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 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. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 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 dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 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 Zamawiającemu 

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 

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

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty ,a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
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właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku 

gdy Inspektor Nadzoru Będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy zw miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

   2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, aldo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 

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

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 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 Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt ,maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru 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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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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 projektową ,wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 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 Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę z 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

      Uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

      Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

     6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

     6.1. Program zapewnienia jakości 

    Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia 

Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót ,możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ,ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 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. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwością określone w ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 

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, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy  

Zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

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

6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo.  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, któr budzą wątpliwości, 

co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarco0ne prze Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany prze Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru 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 lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obojętne certyfikacją 

określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżącą i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

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

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

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

przeprowadzał, 

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

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do 

ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przejęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu każdego z elementów robot. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

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

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń  

f) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

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

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

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

Jeśli ST właściwie dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. 

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

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

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

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

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

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonym na karcie 

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

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



 12 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowości danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

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

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

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. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i PZJ, 
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6. deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

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

8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

      9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu. 

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

danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostka lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 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, 

- podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

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

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00. obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

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

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

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

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 



 14 

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

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

 10.PRZEPISY  ZWIĄZANE 

       1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003.207.2016.ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika   

    budowy,montażu i rozbiórki,tablicy informacyjnej,oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953. ze zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2004.204.2086.  

     ze zmianami). 
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D.01.01.01. 

ODTWORZENIE TRASY JEZDNI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  przebudowy drogi 

gminnej m.Zapowiednia na długości 1,480 km. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1  

1.3  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają na celu wyznaczenie trasy w terenie punktów wysokościowych przebudowy 

drogi gminnej w tym: 

- trasa zasadnicza                -  1,480km 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zodne z obowiązującymi normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

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

2.1. Rodzaje materiałów  

Do utrwalenia punktów głównych trasy drogi należy stosować bolce metalowe o ś®.5mm i długości od 0,04 do 0,05 m.Pale 

drewniane umieszczane w sąsiedztwei punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15 do 0,20m i 

długość 1,5-1,7m.Dostabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości ok.0,30m i średnicy 0,05 do 

0,08m. 

 3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono SST D-M 00.00.00.”Wymagania ogólne” 

3.1. Sprzęt pomiarowy 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy używać: 

- teodolity lub tachimetry 

- niwelatory 

- dalmierze 

- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 

 

4. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GuGik.Wszystkie punkty tyczone będą w 

oparciu o realizacyjną osnowę sytuacyjno- wysokościową.Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót 

z Dokumentacją Projektową.Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiaru przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych pomiarowych ich oznaczeń w czasie trwania 

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

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 

       Punkty wierzchołkowe trasy drogi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

bolców stalowych, pali drewnianych ,prętów metalowych lub słupków betonowych., dowiązane do realizacji osnowy sytuacyjno –

wysokościowej. 

Maksymalna odległość między repetami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 250m.Jako repety robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niż 4mm/km, 

stosując niwelację podwójną nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repety robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie reperuj i jego 

rzędnej.  

5.3. Wyznaczenie trasy drogi 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację projektową, realizacyjną osnowę sytuacyjno- wysokościową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. 

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

ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 15 m.Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 

stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nawierzchni, korony, granicy robót i powinno być 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

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

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru robót  związanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej . 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w SST D.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. 

Płatność za 1 km należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej. 

Cena wykonania 1 km robót  obejmuje: 

- dostarczenie materiałów pomocniczych 

- wyznaczenie głównych punktów osi trasy drogi i punktów wysokościowych 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 

       -    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 

       -    wyznaczenie przekrojów poprzecznych e ewentualnym wytyczeniem dodatkowych     
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             przekrojów 

       - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i   

         oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

       - kontrola istniejącej osnowy sytuacyjno – wysokościowej w rejonie prowadzonych robót 

         ( min. dwa razy w czasie trwania robót) 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

      Instrukcja techniczna 0-1.0. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

      Instrukcja techniczna G-3   Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i   

                                                   Kartografii Warszawa 1979 

     Instrukcja techniczna G-1    Geodezyjna osnowa pozioma  GUG i K 1978 

     Instrukcja techniczna G-2    Wysokościowa osnowa geodezyjna  G U Gi K 1983 

     Instrukcja techniczna G-4   Pomiary sytuacyjne i wysokościowe  GU G i K 1979 

     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GU G i K 1983 

     Wytyczne techniczne G -3.1. Osnowy realizacyjne  GU G i K 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

D-01.02.01 

                                               USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  przebudowy drogi 

gminnej m. Zapowiednia na długości 1,480km. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót związanych z realizacją przebudowy drogi gminnej m.Zapowiednia na długości 1,480km. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych związanych z realizacją przebudowy drogi. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

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

piły mechaniczne, 

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

spycharki, 

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

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

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

sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 



 19 

pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 

Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 

oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do 

wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 

poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 

następujących przypadków: 

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 

metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny 

być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania 

pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z 

powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

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

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

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 

użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 

sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

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

Inżyniera. 

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

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

Wykonawcę z terenu budowy. 

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

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

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

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

być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

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

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

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

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

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

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

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

jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

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

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

02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

dla drzew - sztuka, 

dla krzaków - hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu 

pozostałości po wykarczowaniu, 

zasypanie dołów, 

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. przepisy związane 

 Nie występują. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 

D - 03.01.01 

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI 
 

 
1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót 

zwiazanych z wykonywaniem przepustu pod koroną drogi ze ściankami czołowymipod drogą gminna w m. Zapowiednia. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót przy budowie przepustu wym w pkcie.1 

1.3. Zakres robót objetych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót zwiazanych z wykonaniem przepustu pod korona drogi 

ze ściankami czołowymi. 

1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, służacy do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czesc konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z 

której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 

prefabrykowanych. 

1.4.4. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nosna wykonana jest z rur żelbetowych. 

1.4.6. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łaczace sie ze ściankami czołowymi przepustu, 

równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służace do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i 

podtrzymania stoków nasypu. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiazującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objetych niniejsza OST są: 

materiały na ławy fundamentowe, 

materiały izolacyjne, 

deskowanie konstrukcji żelbetowych. 

2.3. Materiały izolacyjne 

Do izolowania drogowego przepustu betonowego należy stosować materiały wskazane w dokumentacji 

projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczna oaz atest producenta: 

lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 

wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za 

zgoda Inżyniera. 

 

2.4. żelbetowe elementy prefabrykowane 

Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów powinny byc zgodne z 

dokumentacja projektowa. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, peknieć i rys. Dopuszcza się drobne pory 

jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 

Po wbudowaniu elementów dopuszcza sie wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości 

do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być wiecej niż 5 

wyszczerbień. 

Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 

podłożu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

2.5. Materiały na ławy fundamentowe 

Część przelotowa przepustu może być posadowiona na: 

ławie fundamentowej ze żwiru spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzetu 

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

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się 
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możliwoscią korzystania z następujacego sprzętu: 

koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

żurawi samochodowych, 

betoniarek, 

innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747- 

14 [37]. 

4.2.2. Transport prefabrykatów 

Transport wewnętrzny 

Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton 

wytrzymałości nie niższej ni_ 0,4 R (W). 

Transport zewnętrzny 

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R 

(W). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem, 

regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST, 

czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST 

lub wskazówek Inżyniera. 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, SST i zaleceń 

Inżyniera. W szczególności zabezpieczenie może polegać na: 

stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

stosowaniu ścianek szczelnych. 

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne 

materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz 

sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inżyniera. 

Po wykonaniu robót ściankę szczelna należy usunąć, zaś powstała szczelinę zasypać gruntem i 

zagęścić. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inżyniera, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 

grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub 

mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może 

przekraczac +1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 

Jako materiał zasypki przepustu należy stosowac zwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 

Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej 

grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej lub SST. 

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

5.4. Ławy fundamentowe pod przepustami 

Ławy fundamentowe powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 

2 cm dla przepustów sklepionych, 

5 cm dla przepustów pozostałych, 

b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 

0,5 cm dla przepustów sklepionych, 

2 cm dla przepustów pozostałych. 

Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować 

spiętrzenia wody w przepuście. 



 23 

5.5. Izolacja przepustów 

Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 

izolowane należy zagruntować np. przez: 

posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Zagruntowana powierzchnie bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem 

bitumicznym na gorąco i ułożyć izolacje z papy asfaltowej. 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie 

pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

Kontrole robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 

podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z 

dokumentacja projektowa. 

6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 

rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 

usytuowanie ławy w planie, 

rzędne wysokościowe, 

grubość ławy, 

zgodność wykonania z dokumentacja projektowa. 

6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 

kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej), 

wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 

wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1), 

średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami punktów 5.6.2 

i 5.7). 

6.6. Kontrola połączenia prefabrykatów 

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 

zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami . 

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu 

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 

5.10. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest: 

m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykonanie wykopu, 

wykonanie ław fundamentowych, 

wykonanie izolacji przepustu. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnacje, 

montaż konstrukcji przepustu 

wykonanie izolacji przepustu, 

wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa, 

umocnienie wlotów i wylotów, 
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uporządkowanie terenu, 

wykonanie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział 

i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 

2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 

3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości woda 

4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metoda 

bezpośrednia 

5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

8. PN-B-06250 Beton zwykły 

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradzwiekowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyłów 

mineralnych 

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego 

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej 

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

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-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

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

31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

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

35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 

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

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas 

transportu 

38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

taśmie aluminiowej 

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z 

betonu kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 

44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 

45. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 

1990 
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D.04.01.01. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej w m.Zapowiednia.. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1  

1.3  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni. 

Uwaga: Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w ST D.02.01.01. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, SST i 

poleceniami Inżyniera.  

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

2. MATERIAŁY. 

Nie występują. 

3. SPRZĘT. 

Roboty wykonywane będą następującym sprzętem mechanicznym: 

b) równiarka samojezdna, 

c) walec wibracyjny samojezdny lub walec statyczny samojezdny, 

d) spycharka gąsienicowa. 

Użyty przez Wykonawcę do wykonania robót sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT. 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

5.2.1. Zasady ogólne. 

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z 

wykonaniem elementów odwodnienia. 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonania tych robót z 

wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 

pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, 

który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
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istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu 

przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony 

i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do  profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera,  dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości   

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskani wartości wskaźnika zagęszczenia, 

określonych w tablicy p.5.2.5. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem 

do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego 

lub w inny sposób zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.3. Zagęszczenia podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe 

przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I 

lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w 

tablicy p. 5.2.4. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ±20% jej wartości. 

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

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

 Minimalna wartość Is 

Strefa korpusu Ruch mniejszy od 

ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm od 

powierzchni robót ziemnych lub terenu 

0,97 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is). 

 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 

na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy 

należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

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

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano  odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Zakres i częstotliwość badań kontrolnych. 

  Częstotliwość badań 

Lp Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m2) 

przypadająca na jedno badanie 

1. Szerokość, głębokość i położenie 

koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, 

określonych w p. 6.2. 

2. Ukształtowanie pionowe osi koryta j.w. 
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3. Zagęszczenia, wilgotność gruntu - 

badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 600 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badań zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształceń nie 

powinien przekraczać 2,2. 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża. 

           6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

          Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.3. i 6.1. 

            6.2.2. Cechy geometryczne. 

              6.2.2.1. Równość. 

              Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności         

              poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. 

              Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

              6.2.2.2. Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we 

wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego.  

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

6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzić co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach na odcinkach nowobudowanych. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. Na poszerzeniach 

należy sprawdzać na krawędziach poszerzenia.  

              6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta. 

Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm. 

              6.2.2.5. Szerokość koryta. 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

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

              6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2. 

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. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacją Projetową 

i pomiarem w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w SST D.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. 

Płatność za 1 m2  wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wyprofilować i zagęścić  koryto gruntowe. 

Cena jednostki obmiarowej, dotyczącej wykonania koryta obejmuje: 
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- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów. 

Cena jednostki obmiarowej, dotyczącej wywozu gruntu z koryta obejmuje: 

- załadunek odspojonego gruntu w ilości  na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

- profilowanie gruntu na odkładzie 

- uporządkowanie terenu w miejscu składowania gruntu. 

     10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą. 

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

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podanych. 

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

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i wykonawców 

krajowych. GDDP, Warszawa, 1992, wydanie I. 

         KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Transprojekt Warszawa. 
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D.04.02.01. 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJACE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej w m.Zapowiednia. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest  stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia   robót   związanych   z   wykonaniem   warstwy  podsypki 

piaskowej i obejmują:  

         a) zakup i dostawy materiałów do miejsca wbudowania,  

         b) wbudowanie mieszanki  

         c) zagęszczenie warstwy,  

         d) pielęgnacja wykonanej warstwy podsypkowej z piasku. 

 1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST 

D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00    

 2. MATERIAŁY.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące   materiałów  podano w  SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.2 

2.2. Materiałami    stosowanymi    przy    wykonywaniu   warstwy    odcinającej   są:  piasek  lub  pospółka.  Źródła  materiałów    

powinny być wskazane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem.  

Materiały  te  powinny  odpowiadać  normom  wymienionym w SST D.00.00.00 pkt.10. 

3. SPRZĘT.  

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.2 

 3.2. Do  wykonania  warstwy  należy  stosować  równiarki. Sprzęt winien być zaakceptowany przez   Inżyniera. 

Układana warstwa wykonywana będzie mechanicznie. Zagęszczenie warstwy podsypkowej należy wykonać za pomocą 

walców i płyty wibracyjnej, a w razie potrzeby innym sprzętem zapewniającym uzyskanie wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych.. 

4. TRANSPORT.   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano  w  SST D.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

4.2. Transport  powinien się tak odbywać, aby materiały nie uległy: zanieczyszczeniu i zmieszaniu z innymi materiałami. 

Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Za przygotowanie receptury oraz podłoża odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi je  Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Kruszywo do wykonania warstwy podsypkowej powinno być    rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 

równiarki. Rozłożona warstwa winna  mieć taką grubość aby ostateczna warstwa po zagęszczeniu była równa grubości 

projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą  BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 

winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 (metoda I  lub II). Jeżeli materiał 

został nadmiernie nawilgocony powinien być osuszony. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej materiał powinien 
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być zwilżony. Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się następującymi cechami:  

    - jednorodnością,  

    - prawidłową równością.  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi. 

Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i przedstawić wyniki Inżynierowi.   

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z  częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 

robót  zgodnie z odpowiednimi normami.  

Powinny być wykonane następujące badania:  

          1 - uziarnienie kruszywa  

     2 - wilgotność kruszywa  

           3 - zagęszczenie warstwy  

     4 - zawartość zanieczyszczeń obcych  

     5 - zawartość zanieczyszczeń organicznych  

Częstotliwość badań dla poz. 4: dwa razy na dziennej działce roboczej  (maksymalna  powierzchnia  600 m2 na jedno badanie). 

Dla  poz. 5  maksymalna powierzchnia 6000 m2 na jedno badanie i przy każdej zmianie kruszywa.  

Kruszywo powinno odpowiadać obowiązującym normom.  

Zagęszczenie  powinno  odbywać  się  do osiągnięcia wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od 1,00 według normalnej próby 

Proctora, według PN-88/B-04481. Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12.  

Wilgotność  kruszywa  w czasie zagęszczenia powinna być równa wilgotności  optymalnej 20% jej wartości określonej według 

normalnej próby Proctora, według BN-88/B-04481.  

Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  mierzyć natychmiast po zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych 

punktach    na  każdej  działce  roboczej  i  nie  rzadziej niż w jednym    punkcie  na  każde 400 m2 warstwy. Grubość warstwy 

powinna być zgodna z określoną w Projekcie Budowlano-Wykonawczym z tolerancją  +1cm, -2cm. Na wszystkich 

powierzchniach wadliwych  pod względem grubości Wykonawca na własny koszt wykona naprawę warstwy przez spulchnienie 

warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie.  

Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych pod względem zagęszczenia jest  mniejszy od 70% warstwę należy 

wymienić na nową na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  SST  D.00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt.7. 

7.2. Jednostką obmiaru jest 1 m2.  

Obmiar  robót  obejmuje  roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane,  których  potrzebę  wykonania  uzgodniono w 

trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem.   

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  SST  D.00.00.00. "Wymagania Ogólne” pkt.8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ogólne   wymagania   dotyczące   płatności   podano  w  SST  D.00.00.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej.  

     Cena 1 m2 obejmuje:  

    - zakup i dostarczenie materiałów do wbudowania,  

    - prace pomiarowe,  

    - uzupełniające wyrównanie podłoża, 

    - rozścielenie warstwy podsypki piaskowej grubości 10 cm i doprowadzenie  do wymaganego profilu  

    - mechaniczne zagęszczenie warstwy,  

    - dostarczenie na miejsce budowy sprzętu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-B-11111 luty 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Żwir i mieszanka. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-64/8933-02 Drogi   samochodowe.   Podbudowa   z  kruszywa  stabilizowanego mechanicznie. 
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D.04.03.01. 

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej m. Zapowiednia. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1  

1.3  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy skropieniu warstw konstrukcyjnych obejmują wykonanie 

robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

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

2.1. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Materiały do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszą być zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 

Do skropienia warstw bitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową, do skropienia warstw 

niebitumicnzych – emulsję średniorozpadową. 

Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

 - skropienie podbudowy niebitumicznej      0,6- 0,8 kg/m² 

- skropienie podbudowy bitumicznej            0,4 – 0,5 kg/m². 

Dokładne zużycie lepiszczy bitumicznych będzie ustalane na budowie w zależności od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono SST D-M 00.00.00.”Wymagania ogólne” 

3.1. Sprzęt do oczyszczania nawierzchni 

Do oczyszczania nawierzchni należy używać: 

- szczotki mechaniczne 

- sprężarki 

- zbiorniki z wodą 

- szczotki ręczne. 

3.2. Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia 

pomiarowo – kontrolne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze 

- obrotów pompy dozującej lepiszcze 

- prędkości poruszania się skraplarki 

- ilości lepiszcza 

Zbiornik na lepiszcze skraplarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Skraplarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
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4. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. 

4.1. Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w 

urządzenia grzewcze,zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

Emulsja może być transportowana w cysternach,autocysternach,skraplarkach,beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem,że nie 

będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

       Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału,brudu,błota i kurzu przy użyciu szczotek 

mechanicznych,w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.  

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczania warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem 

może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej 

oczyszczenia.Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skraplarek, a w miejscach trudno dostępnych 

ręcznie. 

Temperatury lepiszczy przy skarpianiu: 

- emulsja asfaltowa kationowa                  20 – 40 st.C 

- asfalt drogowy D200                               140 – 150 st.C 

-asfalt drogowy D300                                 130 – 140 st.C 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno – asfaltowej Wykonawca powinien zabezpieczyć warstwę nawierzchni przed 

uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

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

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić p[róbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych 

parametrów pracy skraplarki i określenia ilości wymaganej ilości lepiszcza. 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m² oczyszczonej i skropionej powierzchni na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru  podano w SST D.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. 

8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. 

Płatność za 1 m² oczyszczonej i skropionej powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o 

wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową  

      Cena wykonania 1 m² skropienia powierzchni obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 

- skropienie powierzchni warstw lepiszczem 

       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w spec.technicznej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-C-04134        Przetwory naftowe.Pomiar penetracji asfaltów   

PN-C-96170        Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

PN-C-96173       Przetwory naftowe.Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
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D.04.04.04. 

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 

            1. WSTĘP 

            1.1. Przedmiot SST. 

  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej w m.Zapowiednia. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i  realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

            1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Ustalenia zawarte z w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania, stawiane podbudowie zasadniczej wykonanej z  jednej warstwy 

nośnej przy użyciu tłucznia kamiennego, gruzu i destruktu stabilizowanego mechanicznie.  

            Zakres robót: 

                  prace pomiarowe 

                  zakup materiałów 

      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 

                 rozścielenie klińca i miału kamiennego 

                  zakup i dowóz wody 

                  zagęszczenie tłucznia z klinowaniem i polewaniem wodą. 

1.4.Określenia podstawowe 

 Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i 

klińca kamiennego. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Inżyniera. 

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

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów ,ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-04.04.04. pkt.2.1.do2.4. 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane 

uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

Tłuczeń powinien spełniać warunki wyznaczone następującymi normami: 

PN-91/B-06714/15- uziarnianie (<75% frakcji podstawowej) 

PN-77/B-06714/15- zawartość zanieczyszczeń ( <0,2%) 

PN-78/B-06714/16- zawartość ziaren nieforemnych ( <40% - tłuczeń), 

PN-78/B-06714/26- zanieczyszczenia organiczne ( barwa cieczy nie mniejsza od wzorcowej), 

3. SPRZĘT 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w PZJ. 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego,stabilizowanego mechanicznie należy stosować: 

wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywowej,wyposażone w urządzenia dozujące kruszywa i wodę.Mieszarki 

powinny zapewniać wytwarzanie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej, 

rozkładarki kruszywa 
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samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki 

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne,walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

W taki sposób,aby nie dopuścić zanieszyszczeniu i rozsegregowaniu materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mieszanka kruszywa łamanego powinna być układana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 

rzędnych,spadków podłużnych i poprzecznych.Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać normie BN-77/8931-12. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia waskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00.Zagęszczenie należy 

sprawdzać w terenie przynajmniej w dwóch 

punktach na dziennej działce lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 200m². 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją       

  ±  0,5%.Różnice pomiędzy wykonanej podbudowy , a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  

+ 10cm i – 5 cm. 

Grubość wykonanej podbudowy od projektowanej nie powinna przekraczać ± 10%. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru 1 m² wykonanej podbudowyzgodnie z Dokumentacją Projektowąi pomiarem w terenie.Zasady  obmiaru podano w 

SST D.00.00.00. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D. 00.00.00. 

Odbiór dokonywany jest na zasadzie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. 

Płatność za 1 m² należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiału i wykonanych warstw,na podstawie wyników 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

-przygotowanie podłoża 

-zakup materiałów 

-dostarczenia materiałow na miejsce wbudowania 

-rozłożenie kruszywa gr.20cm 

-zakup i dostarczenie wody 

-zagęszczenie warstwy z zaklinowaniem i polewanie woda celem uzyskania optymalnej wilgotności 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji tech. 

-utrzymanie podbudowy w czasie robót 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Podano w SST D.00.00.00.p.10.1. 

- PN-84/S-96023 „Konstrukcje drogowe.Podbudowa i nawiuerzchnia z tłucznia kamiennego“. 

-PN-EN13043 „ Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych“. 

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

- BN-77/8931-12 „ Oznaczanie wskażnika zagęszczenia gruntu“ 
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NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO
 

D-05.03.05a i b 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

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

wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z realizacją przebudowy drogi gminnej w m.Zapowiednia.. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i 

wiążącej, z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej od producenta 

 

Stosowane mieszanki 

 

Kategoria ruchu Warstwa wiążąca – mieszanka 

 o wym.D 

Warstwa ścieralna 

Mieszanka o wym.D 

Kr1 – KR2 AC11W,AC16W AC5S,AC8S,AC11S 

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 SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN –EN 12591 lub polimeroasfaltywg.PN-EN 14023 
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Kategoria ruchu Mieszanka ACS 

warstwa wiążąca 

Gatunek lepiszcza 

asfalt polimeroasfalt 

 

KR1- KR2 

 

AC11W,AC16W 

 

50/70 

 

- 

 

Kategoria ruchu Mieszanka ACS 

warstwa ścieralna 

Gatunek lepiszcza 

asfalt polimeroasfalt 

 

KR1- KR2 

 

AC5S,AC8S,AC11S 

 

50/70,70/100 

Wielorodzajowy50/70 

 

- 

 

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa wg PN-EN 13043 i WT Kruszywa 2010 obejmujące kruszywa 

grube,drobne i wypełniacz.Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT -1 Kruszywa 2010 – tablica 12,13,14,15. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

1.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednia przyczepność 

lepiszcza do kruszywa i odporność mioeszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać 

I zastosować srodek adhazyjny , tak aby dla konkretnej pary kruszywa –lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-

EN12697-11 metoda c wynosiła co najmniej 80%. 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

Lp. właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

1 2 3 4 5 

WLASCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25o 0,1mm PN-EN1426 50-70 70-100 

2 Temp. mięknienia oC PN-EN1427 46-54 43-51 

3 Temp.zapłonu nie mniej niż 0C PN –EN22592 230 230 

4 Zawartośc składników 

rozp.nie mniej niż 

%/m/m PN-EN12592 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

nie więcej niż 

%/m/m PN-EN12607-1 0,5 0,8 

6 Pozostałe penetracja po 

starzeniu nie mniej niż 

% PN-EN1426 50 46 

7 Temperatura mięknienia po 

starzeniu nie mniej niż 

0C PN-EN1427 48 45 

WŁAŚCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny nie 

więcej niż 

% PN-EN12606-1 2,2 2,2 

9 Wzrost temp.mięknienia po 

starzeniu nie więcej niż 

0C Pn-EN1427 9 9 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa nie więcej niż 

0C PN-EN12593 -8 -10 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania 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 , 

 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

  

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach kolejowych, 

 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] 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 SST D-M-00.00.00 „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. 
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

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 wiążącej i 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 

 

 Przsiew %(m/m) 

Wymiar oczek  KR 1 - KR 2 

sit #, mm Warstwa wiążąca Warstwa ścieralna 

  

AC 11W 

 

AC 16W 

AC 11S 

od 

AC 11S 

do 

31,5 

22,4 

16,0 

11,2 

8,0 

2,0 

0,125 

0,063 

 

- 

- 

100 

90100 

60-85 

30-55 

6-24 

3-8 

 

- 

100 

90100 

6580 

- 

25-55 

5-15 

3-8 

 

 

 

100 

90 

70 

30 

8 

5 

 

 

 

 

 

100 

90 

55 

20 

12 

Orientacyjna 

zawartość  

 

Bmin.4,6 

 

Bmin.4,4 

 

Bmin.5,6 

 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno asfaltowej do warstwy wiążącej dla ruchu KR-1 – KR2 

 

 

Właściwość 

 

Warunki 

zagęszczenia wg.PN-

EN 13108-20 

Metoda i warunki 

badania 

 

AC 11W 

 

AC 16 W 

 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2.ubijanie 2x50 

uderzeń 

 

 

PN-EN12697-8 

p.4 

 

Vmin3,0 

Vmax 6,0 

 

Vmin3,0 

Vmax6,0 

Wolne przstrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2.ubijanie 2x50 

uderzeń 

 

PN-EN12697-8 

p.5 

 

VFBmin65 

VFBmin80 

 

 

VFBmin65 

VFBmin80 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 

miesznce 

mineralnej 

C.1.2.ubijanie 2x50 

uderzeń 

 

 

 

PN-EN12697-8 

p.5 

 

 

 

VMAmin14 

 

 

 

VMAmin14 

 

 

 

 

Odporność na 

działanie wody 

 

C.1.2.ubijanie 2x35 

uderzeń 

 

PN-EN12697-12 

Przechowywanie w 

400Cz jedeym 

cyklem 

zamrażania,badanie 

w 250C 

 

ITSR80 

 

 

 

ITSR80 

 

 

 

 

 

 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno asfaltowej do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1 – KR2 
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Właściwość 

 

Warunki 

zagęszczenia wg.PN-

EN 13108-20 

Metoda i warunki 

badania 

 

AC 8S 

 

AC 11S 

 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni 

C.1.2.ubijanie 2x50 

uderzeń 

 

 

PN-EN12697-8 

p.4 

 

Vmin1,0 

Vmax 3,0 

 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przstrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2.ubijanie 2x50 

uderzeń 

 

PN-EN12697-8 

p.5 

 

VFBmin75 

VFBmin93 

 

 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość 

wolnych 

przestrzeni w 

miesznce 

mineralnej 

C.1.2.ubijanie 2x50 

uderzeń 

 

 

 

PN-EN12697-8 

p.5 

 

 

 

VMAmin14 

 

 

 

VMAmin14 

 

 

 

 

Odporność na 

działanie wody 

 

C.1.2.ubijanie 2x35 

uderzeń 

 

PN-EN12697-12 

Przechowywanie w 

400Cz jedeym 

cyklem 

zamrażania,badanie 

w 250C 

 

ITSR90 

 

 

 

ITSR90 

 

 

 

 

 

 

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. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50   od 145o C do 165o C, 

- dla D 70  od 140o C do 160o C, 

- dla D 100  od 135o C do 160o C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

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 50/70              od 140o C do 180o C, 

- z D 70 /100  od 140o C do 180o C, 

- wielorodzajowy 35/50 od 155o C do 195o C, 

-wielorodzajowy 50/70     od 140o C do 180o C, 

PMB 25 55-60                  od 140o C do 180o C, 

PMB 45 80-65                  od 130o C do 180o C, 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 

lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

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 

2 Drogi klasy  Z, L,D 9 12 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub 
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ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

w ilości ustalonej w SST.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym 

określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Jeżeli nierówności są większe od dopuszczalnych to należy wyrównać podłoże.Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń 

usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projaktową.Z podłoża powinien być 

zapewniony odpływ wody.Nierówności podłoża należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.W 

celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie 

wizualnej chropowata.Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem np.zalewami drogowymi według PN-

EN 14188 -1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia 

odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 

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. 

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 2 

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 

 

 5,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  3,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 

0,075mm 
 2,0 

4 Asfalt  0,5 

5.8. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 

Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w 

dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
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Inżyniera.powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500m2, a długość co najmniej 50m. 

5.9. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 

grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż + 50C. 

Tempreratura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

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. 

 

Rodzaj robót 

 

 

 

Minimalna temperatura otoczenia 

 

Przed przystąpieniem do 

robót 

 

W czasie robót 

 

Warstwa wiążąca 0 + 5 

Warstwa wyrównawcza 0 + 5 

Warstwa ścieralna ≥ 3cm 0 + 5 

 

Właściwości warstwy AC 

 

 

Typ i wymiar mieszanki 

 

 

 

Projektowana 

grubość warstwy 

technologicznej 

w cm 

Wskaźnik zagęszczenia 

% 

 

 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

%(v/v) 

AC 11 W    KR1 - KR2 

 

4,0 – 10,0 

 

≥ 98 

 

3,5 – 7,0 

 

AC 16W     KR1 – KR 2 5,0 – 10,0 ≥ 98 

 

3,5 – 7,0 

AC 8S        KR 1 – KR2 

 

2,5 – 4,5 

 

≥ 98 1,5 – 4,0 

 

AC 11S     KR1 – KR2 

 

3,0  - 5,0 ≥ 98 1,5 – 4,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania grubości 

warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektową.W miejscach niedostępnych dopuszcza się wbudowywanie 

ręczne. 

Grubość warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach ( w osi i przy brzegach warstwy).Warstwy 

powinny być  równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi.Do warstw betonu asfaltowego należy stosować walce 

drogowe stalowe gładkie z mozliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do 

produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 

           - badania wykonawcy ( w ramach własnego nadzoru) 

           - badania kontrolne ( w ramach nadzoru zleceniodawcy) 
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6.3.2. badania wykonawcy 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji . Wyniki powinny być zgodne z receptą 

laboratoryjną z tolerancją określoną w kontrakcie. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.Wykonawca 

powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie.Wyniki należy 

zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu , ich przyczyny należy niezwłocznie 

usunąć. 

Wyniki badań należy przekazywań inspektorowi nadzoru na jego żądanie. Inspektor może zdecydować o dokonaniu odbioru na 

podstawie badań wykonawcy.W razie zastrzeżeń inspektor może przeprowadzić badania kontrolne wg.pkt 6.3.3. 

Zakres badań wykonawcy 

- pomiar temperatury powietrza 

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni  

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej 

-wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy 

-pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej 

-pomiar równości warstwy asfaltowej 

-pomiar parametrów geometrycznych poboczy 

-ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy  

- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych 

6.3.3. Badanie kontrolne 

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie czy jakość materiałów budowlanych oraz 

gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie.Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbki 

wykonywaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzowy w obecności wykonawcy. Badania odbywają się również 

wtedy, gdy wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych 

- mieszanka mineralno-asfaltowa ( do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000m2) 

- uziarnienie 

-zawartośc lepiszcza 

-temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

- gęstość i zawartośc wonnych przestrzeni próbki 

- warstwa asfaltowa 

- wskaźnik zagęszczenia 

- spadki poprzeczne 

- równość 

- grubość lub ilośc materiału 

- zawartość wolnych przestrzeni 

- właściwości przeciwpoślizgowe 

6.3.4. Badanie kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania , ze jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy wykonawca 

ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.Inspektor nadzoru i wykonawca decydują wspólnie o miejscach 

pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzględniane sa wyniki badań 

kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zażądanych przez wykonawcę ponosi wykonawca. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 

       z betonu asfaltowego oraz dopuszczalne odchyłki  

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie pobranych do badania próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

wbudowaniem .Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

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 wiążącej i ścieralnej 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

2 Równość podłużna warstwy co 10 m 

3 Grubość warstwy co 500 m 

4 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

5 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

6 Wygląd warstwy ocena ciągła 
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7 Zagęszczenie warstwy 2 razy na 1 km z każdego pasa ruchu 

8 Wolna przestrzeń w warstwie 2 razy na 1 km z każdego pasa ruchu 

9 Rzędne wysokościowe oś i krawędzie co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych 

co 10m 

10 Spadki poprzeczne warstwy co 100m 

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 nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.Do oceny 

równości podłużnej i poprzecznej  nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-

metrowej i klina lub metody równoważnej przy uzyciu łaty i klina , mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 

ścieralna 

Warstwa 

wiążąca 

Warstwa 

wzmacniająca 

2 Drogi klasy Z, L,D 6 9 12 

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. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST  

i recepcie laboratoryjnej. Określenie gęstości objętościowej należy wykonać według PN-EN 12967-6 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego(AC). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 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 SST D-M-00.00.00 „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 

  1.PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  2. PN-EN 13108-1 

  3..PN-EN 13108-2 

  4.PN-EN 12591    

  5.Pn-EN 12592    

  6. PN-EN 12593    

  7.PN-EN 12606-1  

  8. PN-EN 12607 – 1 

 

  9.PN-EN 12697 – 6 

 

10.PN-EN12697 -36   

 

9. PN-EN12697 - 8   

 

12.PN-EN12697-11 

 

13.PN-EN12697 – 12 

 

14.PN-EN12697 – 13 

 

15.PN-EN12697 -18 

 

16.PN-EN12697 -22   

 

17.PN-EN12697 -27   

 

18.PN-EN13808-1   

19.+            

Mieszanki mineralno-asfaltowe-Wymagania- Część I 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20 

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie rozpuszczalności 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

Asfalty i produkty asfaltowe –Oznaczanie zawartości parafiny –Część I metoda destylacyjna 

Asfalty i produkty asfaltowe –Oznaczenie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza 

–Część I Metoda RTFOT 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych- na gorąco Część 6 

Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 36 

Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 8 

Oznaczanie zawartości wolnych przestrzeni 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 11 

Określenie powiązania pomiędzy kruszywem a asfaltem 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 12 

Określanie wrażliwości na wodę 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 13 

pomiar temperatury 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 18 

Spływanie lepiszcza 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 22  

koleinowanie 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 27  

Pobieranie próbek 

Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania – Część I Beton asfaltowy 

 

Badania podstawowych właściwości kruszyw –procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw –oznaczanie składu ziarnowego 
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D.07.02.01. 

OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej m. Zapowiednia. 

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu oznakowania pionowego i obejmują: 

zamontowanie znaków drogowych ( ostrzegawczych  

         ustawienie słupków  z rur stalowych Ø  50 mm                                                          

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, „Instrukcją o znakach drogowych 

pionowych”, „Katalogami Powtarzalnych Elementów Drogowych” oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Budowlano-Wykonawczym, SST i 

poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej SST są: 

2.1. Znaki drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej wyposażonej w element usztywniający - lica znaków wykonane 

folii odblaskowej I generacji - symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

2.2. Rury stalowe (St3SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych (konstrukcje wsporcze rurowe), 

wymagania według PN-80/H-74219. 

2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków drogowych. 

3. SPRZĘT.  

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane ręcznie lub przy pomocy użycia 

dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Roboty ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 

mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT.  

Materiały i elementy oznakowania pionowego trasy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty 

zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 

5.2.1. Zakupienie znaków. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniejszej SST. Wymiary znaków drogowych 

- grupa wielkości znaków - średnie według „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” - Monitor Polski - Dziennik Urzędowy 

Rzeczpospolitej Polskiej - Załącznik do nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 roku. Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z powyższą 
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instrukcją. 

5.2.2. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków drogowych. 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych maja zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 

Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. 

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków drogowych - zgodnie z instrukcją KOR 3-A. 

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic drogowych. 

5.2.5. Zamocowanie konstrukcji wsporczych. 

5.2.6. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą drogową przy pomocy uniwersalnych uchwytów do znaków drogowych. 

5.2.7. Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych - grunt wokół fundamentów zagęszczać 

warstwami grubości 20 cm, z polewaniem wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót: 

- badania jakości materiałów pod względem zgodności z SST, 

- prawidłowość wykonania znaków drogowych - zgodność z „Instrukcją o znakach drogowych pionowych” pod względem 

kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa, 

- prawidłowość wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych (użyte materiały, połączenia 

elementów, zabezpieczenia antykorozyjne wg instrukcji KOR 3-A), 

- prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych (lokalizacja i wymiary), 

- wykonanie zasypki wokół fundamentów, 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiaru oznakowania pionowego trasy są sztuki wykonanych i ustawionych znaków drogowych, zgodnie z Projektem 

Budowlano-Wykonawczym i pomiarem w terenie. 

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

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 szt dla znaków drogowych i słupków z rur 

1 m² powierzchni dla tablic miejscowości 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność za sztukę ustawionego znaku drogowego zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, obmiarem robót, oceną jakości 

wykonania robót i atestem producentów materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać i ustawić: 

- słupki znaków drogowych    

- znaki drogowe z grupy wielkości średniej                           - 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych, 

- zabezpieczenie antykorozyjne słupków, 

- wykonanie wykopów pod znaki, 

- osadzanie w nich konstrukcji wsporczych znaków, 

- montaż znaków na konstrukcjach wsporczych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 
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D – 07.05.01 

BARIERY  OCHRONNE  STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 

przebudową drogi gminnej Zapowiednia na długości 1,480km. 

1.2. Zakres stosowania SST 

       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  

z przebudową drogi gminnej m.Zapowiednia. 

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 wyłą-

czeniem 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 pojaz-

du z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przez-

naczoną 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. 

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 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2. 

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano aprobatę techniczną. 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w dokumentacji projektowej, na-

wiązujący 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 funda-

menty, 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] 

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 dokumentacji 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 ele-

menty 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 
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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 anty-

korozyjnej 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 m. 

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 Inżyniera. 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 Inżyniera. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

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 

Inżyniera, 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]. 

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 zada-

szeń. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w 

trakcie składowania. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28]. 

Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  elementów barier stalowych 

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne 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 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. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 

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 Inżynier 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 Inżynier 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, 
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 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. 

5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier 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 Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków 

w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

 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 Inżyniera. 

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, 

 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 n 

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 
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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 JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

 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, Inżynier może 

zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie wzgl. wwibrowanie 

w grunt), 

 montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i podkładek) z 

wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy 

różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu. 

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. 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 
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10.2. Inne dokumenty 

  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 

11. ZAŁĄCZNIKI 

PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA 

 STOSOWANE  PRZY  WYKONYWANIU 

BARIER  OCHRONNYCH  STALOWY 

 

 

 

Typ 
Oznaczenie bariery 

 z prowadnicą 

 

Odległoś

ć  

 

Rodzaj bariery 

 

Zalecane  

 A B słupków   zastosowanie 

  

 

SP-11 

 

 

SP-01 

 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

wysięgnikowa 

 

 

na autostradach 

i drogach 

ekspresowych 

  

 

SP-19 

 

 

SP-09 

 

4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

przekładkowa 

 

 

na drogach krajo- 

wych i wojewódz-

kich innych niż 

autostrady 

 

 

 

 

SP-16 

 

 

SP-06 

 

4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

przekładkowa 

 

na drogach krajo- 

wych i wojewódz- 

kich gdy zachodzi 

konieczność  

wzmocnienia 

bariery 

 

 

 

SP-15 

 

 

SP-05 

 

4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

bezprzekładko

wa 

 

 

 

na drogach 

ogólnodostępnych 

  

 

SP-14 

 

 

SP-04 

 

4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

bezprzekładko

wa 

  

na drogach 

ogólnodostępnych 

gdy zachodzi 

konieczność 

wzmocnienia 

bariery 

 

 

 

 

SP-17 

 

 

SP-07 

 

4,0 m 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

wysięgnikowa 

dwustronna 

 

 

na autostradach          

i drogach 

ekspresowych 

 

 

 

SP-20 

 

 

SP-10 

 

2,0 m 

1,33 m 

1,0 m 

 

 

przekładkowa 

dwustronna 

 

 

na drogach krajo- 

wych i wojewódz- 

kich innych niż 

autostrady 

 

 

 

SP-21 

# 2,5 mm 

 

 

SP-22 

# 2,5 mm 

 

4,0 m 

wyjątkow

o 

2,0 m 

 

 

bezprzekładko

wa 

  

 

na drogach  

o V < 60 km/h 

i małym 

zagrożeniu 

wypadkowym 

Załącznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicą z profilowanej taśmy 

             stalowej stosowane na odcinkach dróg, według [32] 

a) bezprzekładkowa  b) przekładkowa   c) wysięgnikowa 

Załącznik 11.1  Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, według 

[32] 
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Załącznik 11.3. 

Zasady określania 

wysokości 

prowadnicy 

bariery nad 

poziomem terenu,  

 

 w

g [32] 

a) bariera na 

drodze 

zamiejskiej, b) bariera przy krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje się w płaszczyźnie krawędzi jezdni, c) bariera przy 

krawężniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunięta od płaszczyzny krawędzi jezdni 

  a)   b)   c) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 11.4.   

Profilowana taśma stalowa typu  A  i  B,   wg   L. Mikołajków:   Drogowe 

   bariery ochronne, WKiŁ, 1983 

 

 

Omówienie różnic 

taśm stalowych 

typu A i B 

 Prof

il taśmy typu A ma 

zaokrąglone 

krawędzie 

przetłoczeń taśmy, 

profil B ma 

spłaszczone 

krawędzie 

przetłoczeń. 

 Mię

dzy obu rodzajami 

prowadnic nie 

występują wyraźne 

różnice w ich 

zachowaniu 

podczas kolizji - 

chociaż niektóre 

źródła stwierdzają, 

że profil B jest 

nieco 

korzystniejszy od 

profilu A. 

 Róż

nice 

technologiczne: Dla 

prowadnic o profilu 

B jest konieczne 

odpowiednie 

ukształtowanie 

jednego z końców 

taśmy, tak aby 

końce odcinków 

taśmy przylegały płasko do siebie. Przetłoczenia takie nie są konieczne w profilu A, który wykazuje większą sprężystość w przekroju 
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poprzecznym. 

Masa prowadnic przy grubości taśmy 3,0 mm wynosi dla profilu A około 12 kg/m, a dla profilu B około 11 kg/m. 

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba śrub łączących odcinki taśmy niż przy profilu A. 

Załącznik 11.5. Dodatkowe urządzenia zabezpieczające użytkowników pojazdów  jednośladowych na łukach drogi, wg [32] 

1 - dodatkowa prowadnica bariery   2 - osłony słupków bariery 

 

Załącznik 11.6. Sposoby 

lokalizowania barier w 

przekroju poprzecznym 

drogi, wg [32] 

Załącznik 

11.7. Zasady 

stosowania 

barier 

ochronnych 

stalowych na 

odcinkach 

dróg 

 

             

(wyciąg z 

WSDBO [32]) 

1. 

Dopuszczone 

do stosowania 

konstrukcje 

barier 

 

Stosowane 

mogą być 

tylko takie 

konstrukcje 

(typy i 

odmiany) 

drogowych barier ochronnych, które uprzednio były sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doświadczalnych, 

określonych w punkcie 1.4 WSDBO. 

Typ bariery i sposób osadzenia jej słupków należy ustalać w zależności od możliwości poprzecznego odkształcenia bariery podczas 

kolizji. Zaleca się stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostałe typy barier stosuje się w przypadkach, gdy warunki terenowe 

uniemożliwiają odpowiednie odkształcenie bariery. 

2. Wysokość barier ochronnych stalowych 

Wysokość stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje się koło pojazdu 

samochodowego, do górnej krawędzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w załączniku 11.3). 

3. Dodatkowe urządzenia na słupkach barier 

W przypadkach, gdy na drodze występuje znaczący ruch motocykli lub innych pojazdów jednośladowych, odbywający się z dużą 

prędkością - zaleca się zastosowanie dodatkowych urządzeń, zabezpieczających ich użytkowników przy przewróceniu się pojazdu 

przed bezpośrednim uderzeniem w słupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, niżej umieszczonej 

prowadnicy bariery lub elastycznych osłon słupków bariery itp., zwłaszcza na wyjazdowych drogach łącznikowych o małych 

promieniach łuków na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach dróg ogólnodostępnych (patrz 

załącznik 11.5). 

4. Lokalizacja barier wzdłuż drogi 

Lokalizacja barier wzdłuż drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriów określonych w WSDBO pkt 2.2. 

5. Podatność barier 

Jeśli producent nie podaje inaczej, to zalicza się do barier: 

a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysięgnikowych oraz odmiany barier pozostałych ze słupkami I, IPE, [ i  

100 mm oraz rozstawem słupków 4,0 m i 2,0 m, 

b) o ograniczonej podatności (typu II) - bariery pozostałych typów i odmian ze słupkami 100 mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 m 

i 1,0 m, 

c) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i odpowiednio osadzonymi 

słupkami. 
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6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych 

W barierach stalowych stosowane są prowadnice typu A lub B (zał. 11.4). Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innych 

przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO. 

Należy stosować profilowaną taśmę stalową o czynnej długości 4,0 m (długości przed montażem 4,3 m). Odcinki taśmy o czynnej 

długości 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m należy stosować tylko wyjątkowo, np. gdy całkowita długość odcinka bariery nie jest podzielona 

przez 4 m. Analogiczne długości należy przyjmować dla pasa profilowego. 

W barierach  

Bariery stalowe ze słupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, należy stosować tylko w przypadkach, gdy za barierą występują 

obiekty lub przeszkody, wymagające szczególnego zabezpieczenia (słupy wysokiego napięcia, podpory wiaduktów itp.). Poza 

przypadkami  

Bariery stalowe na słupkach co 1,0 m stosuje się tylko wyjątkowo - gdy występuje konieczność szczególnego wzmocnienia bariery. 

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi 

Najmniejsze odległości prowadnicy bariery wynoszą (zał. 11.6): 

a) od krawędzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)      - 0,5 m, 

b) od krawędzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m, 

c) od krawężnika o wysokości co najmniej 0,14 m  - 0,5 m 

      (warunku tego nie stosuje się, gdy spełniony jest warunek b). 

8. Inne ustalenia 

Lokalizację oraz długość i sposób konstruowania odcinków przejściowych, początkowych i końcowych ustala dokumentacja 

projektowa na podstawie ustaleń określonych w WSDBO. 

Załącznik 11.8. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych w barierach  ochronnych stalowych (wg katalogów 

producentów barier) 

 

Lp. 

 Przekrój 

poprzeczny 

Wymiary przekroju 

poprzecznego, mm 
Przekrój 

Dopuszczalna 

odchyłka, mm 

 wg normy wysokość szerokość grubość cm2 wys. szer. grub. 

1 Dwuteowy 

PN-H-93407 [14] 

100 

120 

140 

50 

58 

66 

4,5 

5,1 

5,7 

10,6 

14,2 

18,3 

 2 

 2 

 2 

 1,5 

 1,5 

 1,5 

 0,5 

 0,5 

 0,5 

2 Dwuteowy, 

równo-

ległościenny, IPE 

PN-H-93419 [15] 

100 

120 

140 

55 

64 

73 

4,1 

4,4 

4,7 

10,3 

13,2 

16,4 

 2 

 2 

+3,-2 

 2 

 2 

+3,-2 

 0,5 

 0,5 

0,75 

3 Ceowy 

(walcowany)  

PN-H-93403 [13] 

100 

 

120 

140 

50 

 

55 

60 

6,0 

 

7,0 

7,0 

13,5 

 

17,0 

20,4 

 2 

 

 2 

 2 

 2 

 

 2 

 2 

+0,4  

-1,0 

jw. 

jw. 

4 Ceowy  (gięty na 

zimno)   PN-H-

93460-03 [16] 

100 

120 

140 

50, 60 

50,60,80 

50,60,80 

od 4 do 6 

od 4 do 6 

od 4 do 6 

od7,33 do 

11,67 

od8,13 do 

15,27 

od9,73 do 

16,47 

 2 

 2 

 2 

 2,5 

 2,5 

 2,5 

- 

- 

- 

5 Ceownik 

półzamk- 

nięty prostokątny 

PN-H-93461-18 

[19] 

 

120 

 

40 

 

3,0 

 

6,33 

 

 1,5 

 

 1 

 

- 

6 Zetownik 

PN-H-93460-07 

[17] 

100 

120 

60, 80 

60, 80 

od 4 do 6 

od 4 do 6 

od8,13 do 

14,07 

od8,93 do 

15,27 

 2,5 

 2,5 

 3 

 3 

- 

- 

7 Sigma(brak 

normy) 

100 55 4,0 9,0 +2, -1 +2, -1  0,18 

 

Załącznik 11.9. Najczęściej stosowane przekładki w barierach ochronnych stalowych 

              (wg katalogów producentów barier) 

Przekrój poprzeczny Wysokość,  mm Szerokość (stopki), mm Norma 

Ceownik 

Ceownik 

Dwuteownik 

Prostokątny 

100 

120 

120 

100 

50 

55 

64 

60 

PN-H-93403 [13] 

PN-H-93403 [13] 

PN-H-93419 [15] 

BN-73/0658-01 [26] 
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D – 06.03.01 

ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  z 

przebudową drogi gminnej m.Zapowiednia. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z realizacją przebudowy drogi gminnej. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakresem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)jest przebudowa drogi gminnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 

„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 

 równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 

 równiarek do profilowania, 

 ładowarek czołowych, 

 walców, 

 płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

 przewoźnych zbiorników na wodę. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transportowych przeznaczonych do 

przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Ścinanie poboczy 

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. 

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji 

projektowej spadkiem poprzecznym. 

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. 

Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie 

wody i zagęścić. 

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, 

według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

5.3. Uzupełnianie poboczy 

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach 

podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 

Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności 

optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w OST D-

05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy 

określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi 

nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być 

równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu 

walców lub zagęszczarek. 

Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje 

optymalny skład mieszanki według SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa 

naturalna”. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki 

uzupełniającej 
2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym 

poboczu 
2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 

uzupełnianych poboczach 
2 razy na 1 km 
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6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 1km 

2 Szerokość 2 razy na 1km 

3 Równość poprzeczna 2 razy na 1km 

4 Zagęszczenie poboczy 1 raz na 1 km 

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1%. 

6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit pod łatą nie może 

przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża, 

 odwiezienie gruntu na odkład, 

 dostarczenie materiału uzupełniającego, 

 rozłożenie materiału, 

 zagęszczenie poboczy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

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

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

10.2. Inne materiały 

4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
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