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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować w 
powiązaniu z nimi. 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku 
z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny 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 - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 
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 Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.12. 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 Inżyniera. 
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. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
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działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) 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 lub 
obiektu mostowego. 
1.4.16. 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. 
1.4.17. 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. 
1.4.18. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.24. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.26. 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. 
1.4.27. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy). 
1.4.28. Zamawiający – każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia na 
podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami). 
1.4.29. Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku 
wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
1.4.30. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych do 
tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót 
określonych Kontraktem. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi 
do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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 następująca kolejność ich 
ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to 
na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 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 Inżyniera. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził 
wszystkie zezwolenia i inne odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. 
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy 
nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem 
tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie 
jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 
uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien 
zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 
i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 
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 Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 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 Inżynierowi 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 Inżynierowi. 
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 przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja odbywa się w 
miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a./ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 
b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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 Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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 Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera 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. 
Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych 
materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 
Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie 
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produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a./ część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b./ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom 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 SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, że wszystkie 
stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz 
będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde życzenie 
Inżyniera. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej na 
podstawie przede wszystkim wyników własnych badań. 
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera: 
1.przed rozpoczęciem robót: 
-badania materiałów przewidzianych do wbudowania, 
2.w trakcie robót: 
-badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
-badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych SST. 
W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier 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 objęte 
certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. 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. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 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 Inżyniera, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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 robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a./ pozwolenie na budowę, 
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d./ protokoły z odbioru robót 
e./ protokoły z narad i ustaleń, 
f./ korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
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Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być 
ważone co najmniej raz dziennie. Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania 
pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
wcześniejszej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie odpowiednio zredukowana. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar winien 
następować w punkcie dostawy. 
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych punktach ważenia na 
urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
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 Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 
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Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: 
-przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez odpowiednie asortymentowe SST do 
odbioru ostatecznego robót, 
-uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań 
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. 
Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały 
odbiorowi. 
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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 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 SST 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: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
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 usunięciem 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 obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
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wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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 ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 tekst jednolity DZ. U. z 2010r. Nr 243 
poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 
D-01.01.01. Roboty pomiarowe 
WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wytyczeniem trasy i ich punktów wysokościowych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe dla zadania inwestycyjnego 
określonego w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji w tym: 
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1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
· sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras 
oraz punktów wysokościowych, 
· wyznaczenie osi teoretycznej w punktach głównych osi trasy, 
· uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
· wyznaczenie i utrwalenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
· wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
· zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne ich odtworzenie, 
· wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej w zakresie umożliwiającym 
prowadzenie robót oraz bieżące kontrole przez Przedstawiciela Zamawiającego, 
· wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, z godnie z dokumentacją 
projektową, 
· opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie 
inwentaryzacji powykonawczej. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Dokumentacją 
Techniczną. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne”. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania robót związanych z obsługą 
geodezyjną i geologiczną inwestycji. 
2.2 Zastosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu trasy kanalizacji wg zasad niniejszej ST są: 
· słupki drewniane o średnicy 70mm, 
· szpilki stalowe. 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do ubytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego położenia projektowanych obiektów budowlanych i punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 
· Teodolity lub tachometry, 
· Niwelatory, 
· Dalmierze, 
· Tyczki, 
· Łaty, 
· Taśmy stalowe i szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia położenia projektowanych obiektów i ich punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia 
ST – 01 Roboty geodezyjne – prace pomiarowe 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. 
5.2 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK). 
Zamawiający zobowiązany jest wytyczyć i zestabilizować w terenie, główne punkty kanalizacji i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia. Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych 
należy do wykonawcy robót. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich oznaczać 
z dokładnością do 0,5 cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie 
wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swojego położenia, i był chroniony przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przekazany kierownikowi 
budowy przed rozpoczęciem budowy, a bezpośredniemu wykonawcy przed rozpoczęciem robót. 
5.3 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
· wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej 
do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. 
Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad 
i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 
· wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. 
budowli lub jej części 
· wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych nawiązanych do osnowy 
geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery wysokościowe powinny być wyznaczone obok 
każdego projektowanego obiektu, 
· wyznaczanie w miarę potrzeby wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp, zboczy itp. 
Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnie 
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli powinny być 
wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z nich przez cały czas trwania budowy 
Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna być 
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej etapów i odcinków. 
Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i 
wpisana do dziennika budowy. 
Na żądanie Wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez Wykonawcę i Inwestora, pomiary 
niwelacyjne powierzchni terenu. 
5.4 Wyznaczenie konturów obiektów inżynierskich 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora i 
potwierdzone protokolarnie zapisem w Dzienniku Budowy. 
Jeżeli budowa ma podlegać obsłudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno być wykonane tylko do 
realizacji robót ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym że dokładność wyznaczania charakterystycznych 
punktów załamania obrysu może wynosić ± 5 cm. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmować: 
· wytyczenie obrysu budowli do wykonania robót ziemnych, 
· wyznaczenie osi ścian konstrukcyjnych budowli na ławach ciesielskich. 
Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
· punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
· punkty załamania obrysu budowli na poziomie terenu, 
· wymiary między punktami załamania obrysu budowli, 
· wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki geodezyjnej, 
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· rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do układu 
wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowiednio do 
potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektów, kopia szkicu tyczenia 
danego obiektu powinna być również przekazana kierownikowi robót nadzorującemu wykonywanie 
przydzielonego mu obiektu 
Jeżeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obsługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
wytyczenie obrysu i osi ścian nośnych powinno być wykonane z dokładnością ±1,0cm. 
5.5 Wyznaczenie osi konturów wykopów wąsko przestrzennych 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w 
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50m i we wszystkich 
załamaniach osi wykopu. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. 
Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy 
szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
5.6 Wyznaczanie konturów nasypów i wykopów 
5.6.1 Wymagania ogólne 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniarkami) należy 
wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawędzi wykopu. Przy wykonywaniu robót 
ziemnych ręcznie należy wyznaczyć palikami podstawę nasypu i krawędzie nasypu. Prawidłowość zarysów 
przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować na biesząco, w miarę postępu robót, za pomocą 
dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 
5.6.2 Wyznaczanie konturów wykopów 
Przy wyznaczaniu konturów wykopu w przekroju należy zaznaczyć położenie punktu osiowego wykopu za pomocą 
palika z uwidocznioną na nim głębokością wykopu oraz wyznaczyć również za pomocą palików punkty przecięcia 
się skarp zewnętrznych wykopu z powierzchnią terenu. Szablony wyznaczające pochylenie skarpy powinny być 
ustawione po obu stronach wykopu na zewnątrz w przedłużeniu linii jego skarp. Szablony te należy przedłużać 
stopniowo w głąb wykopu w miarę jego wykonywania. 
5.6.3 Wyznaczanie konturów nasypów 
Wyznaczenie konturów nasypów o wysokości do 1,1 m może być dokonane przy pomocy szablonów, w których 
położenie punktów charakterystycznych przekroju powinno być dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposób, 
aby wyznaczały wymaganą wysokość nasypu. Skarpy nasypów powinny być wyznaczone deskami przybitymi do 
palików. 
W nasypach wysokich kontury nasypu należy wyznaczać etapowo, w miarę postępu robót ziemnych.  
Jeżeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje się zagęszczania nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu 
konturów takiego nasypu należy przewidzieć szerokość jego korony oraz wysokość nasypu powiększone o wartość 
przewidywanego osiadania nasypu.  
Jeżeli nachylenie skarp nasypu ma być zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno być dokonane dla 
każdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem położenia zmiany pochylenia skarpy. 
5.7 Wyznaczenie głównych punktów kanalizacji 
Tyczenie wykonać w oparciu o Dokumentacje projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wyznaczone punkty robót nie powinny być 
przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 
l cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.7.1 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250m. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza 
granicami pasa robót, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. Powyższe roboty powinny być wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów, należy stosować dobrze 
widoczne. Paliki lub szpilki Odległość między palikami powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni 
rewizyjnych, podanych w Dokumentacji Projektowej. Odległości między palikami lub szpilkami sieci wodociągowej 
powinna odpowiadać odległością pomiędzy kolejnymi węzłami. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w ST-00 Wymagania Ogólne. Kontrolę jakości prac pomiarowych 
związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
6.2 Sprawdzenie robót pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
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· wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach poziomych oraz przynajmniej 
5 razy na l km, 
· robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy, 
· wyznaczenie wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach na każdym 
kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwość. 
6.3 Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) powinna być sporządzona przez Wykonawcę robót dokumentacja 
geodezyjna powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone przez obsługę 
geodezyjną na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiarów z podaniem przyjętych dokładności pomiaru 
itp. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili przejęcia przez 
niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji wykonanego 
obiektu. 
W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez Wykonawcę i Inwestora wyniki tych 
pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą też protokoły z badań zagęszczenia gruntu. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
Jednostka obmiarową jest całość robót związanych z wytyczeniem trasy oraz obiektów sieciowych w terenie. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 
8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiorowi robót podlega wykonanie i zestabilizowanie punktów kontrolnych oraz sprawdzenie ich zgodności z 
Dokumentacja Projektową. 
Odbiór robót następuje po przedstawieniu Przedstawicielowi Zamawiającego szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołów kontroli geodezyjnej, dokumentów dotyczących oznaczenia wskaźnik  zagęszczenia 
gruntu, wyników z przeprowadzonych badań gruntów itp. 
Długość odcinka podlegająca odbiorowi powinna wynikać z wyników pomiarów geodezyjnych dokonanych przez 
Wykonawcę przedstawionych na szkicu „tyczenie" z podaniem wszystkich niezbędnych długości i domiarów oraz 
rzędnych. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie roboty konieczne do prowadzenia 
pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej przez cały okres trwania inwestycji. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
· sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
· niwelację kontrolną reperów i osi trasy, 
· wyznaczenie krawędzi skarp, 
· zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 
· wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
· wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 r., poz. 1086 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 
25 z 1995 r., poz. 133 z późn. zm.) 
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 z 2001 r., poz. 455) 
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
5. Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK-2001 
6. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGiK-1986 
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK-1988 
8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK-1988 
9. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK-1988 
10. Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne ,GUGiK-1987 
11. Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne GUGiK-1987 
12. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
14. PN- B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

D.01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ze 
zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji Robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z mechanicznym usunięciem z pasa 
drogowego warstwy ziemi urodzajnej o zmiennej grubości. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się: 
- spycharki, 
- równiarki, 
- koparki. 
Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny z uwagi na mały 
zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Transport ziemi urodzajnej 
Transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej 
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  zdjętej warstwy ziemi urodzajnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa 1 m2 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej ze składowaniem w obrębie budowy uwzględnia: 
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na określoną głębokość, wywóz ziemi urodzajnej na odległość do 5 km, 

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
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1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- warstw nawierzchni, 
- krawężników, obrzeży i oporników, 
- ścieków, 
- chodników, 
- ogrodzeń, 
- barier i poręczy, 
- znaków drogowych, 
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rusztowania 
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w 
postaci: 
- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z 
krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 
- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych 
stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 
1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 
5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 
- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez 
Inżyniera, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 
- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera, 
- kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki 
określone w OST D-05.03.11 „Recykling”. 
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 
- odkopania przepustu, 
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem 
prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z 
uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, 
izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D- 
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
- dla przepustów i ich elementów 
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
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- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku: 
- odsłonięcie ścieku, 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e) dla rozbiórki ogrodzeń: 
- demontaż elementów ogrodzenia, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na 
poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
f) dla rozbiórki barier i poręczy: 
- demontaż elementów bariery lub poręczy, 
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is≥1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych: 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
- odkopanie i wydobycie słupków, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is≥1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu: 
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp., 
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
- rozebranie elementów przepustu, 
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

 

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X), 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
d) budowę nasypów drogowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 
0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.14.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.15.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ps - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru: 

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
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definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje 
tablica 
1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01, pkt 2. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

Kate-
goria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość 
objętościowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w % od 
pierwotnej 
objętości 1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
17,7 
 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 
kg 

18,6 
 
 
19,6 
20,6 
 
20,6 
16,7 
19,6 

od 25 do 35 
 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 

5 Żużel hutniczy niezwietrzały 
 

14,7 
19,6 

od 30 do 45 
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Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 
ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

20,6 
17,7 
 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 

Lp. Wyszczególnie
nie właściwości 

Jednostki Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 

- żwir 
- pospółka 

- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 

- żużel nie rozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 

gliniasta 
- rumosz gliniasty 

- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 

zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 

zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, 

ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 

- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
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- glina piaszczysta, 
glina, glina 

pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤0,075 mm 
≤0,02 mm 

 
% 

 
< 15 
<3 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
>30 
>10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 
<1,0 

 
≥1,0 

 
>1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
<25 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania 
gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, 
powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu 
w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Szerokość dna 
i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania 
skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w OST D-02.01.01. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 OST D-02.01.01, D- 
02.02.01 oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ³ 100 m co 50 
m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 
każde 500 m3 nasypu 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
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6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne 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 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w OST D-02.03.01 pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano w 
OST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 
materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01, pkt 2, tablica 1. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01 pkt 3. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST D-02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 
 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

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

Na głębokości od 20 do 50 od powierzchni 
robót ziemnych 

1,00 1,00 0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie , 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywację terenu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-02.03.01. Wykonanie nasypów  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Nasypów. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-02.00.01 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 [4]. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4]. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki  
2. Żwiry i pospółki, również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowo 
kamienistej (morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U³15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne metalurgiczne 
ze starych zwałów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe przepalone 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

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

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

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

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

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

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL< 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
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Na dolne warstwy 
Nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

7. Wysiewki kamienne o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

 

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

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

 

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

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

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

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

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub izolowane od wody 

 
 
 
 
 
 
Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe przepalone 
zawierające  mniej niż 15% ziarn mniejszych 
od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o uziarnieniu 
odpowiadającym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo 
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej >2% 

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

popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nie 
rozpadowe: 

straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś³10 

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 
 

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

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01 pkt 3. 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [8] 
Działanie 
sprzętu 

Rodzaj sprzętu Grunty niespoiste: piaski 
żwiry pospółki 

 

Grunty spoiste: pyły, iły Mieszanki gruntowe 
z małą zawartością frakcji 

kamienistej 

Grubość 
warstwy w 

cm 

Liczba 
przejazdów 

 
 

Grubość 
warstwy w 

cm 

Liczba 
przejazdów 

grubość 
warstwy w 

cm 

Liczba 
przejazdów 

 
Statyczne 

1. Walce gładkie 
2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne i 
przyczepne) 

od 10 do 20 
- 
 
 

od 20 do 40 

od 4 do 8 
- 
 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

 
 
 
 

Dynamiczne 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderzające 
ubijaki 

6. Walce wibracyjne 
lekkie (do 5 ton) 
średnie (5¸8 ton) 
ciężkie (> 8 ton) 

7. Płyty wibracyjne 
lekkie 
ciężkie 

 
- 
 

od 20 do40 
 

od 30 do50 
od 40 do60 
od 50 do80 

 
od 20 do40 
od 30 do60 

 
- 
 

od 2 do4 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
od 50 do70 

 
od 10 do20 

 
- 

od 20 do30 
od 30 do40 

 
- 

od 20 do30 

 
od 2 do 4 

 
od 2 do 4 

 
- 

od 3 do4 
od 3 do4 

 
- 

od 6 do8 

 
od 50 do70 

 
od 20 do30 

 
od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 

 
od 10 do20 
od 20 do40 

 
od 2 do 4 

 
od 2 do 4 

 
od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką 
należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, ukop 
(dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i 
szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

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

 
 

Nasypy o wysokości 

Minimalna wartość Is dla: 

 
Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Do 2 metrów 1,00 0,97 0,95 

Ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem do 
budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy 
jej powiązania z podstawą nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w 
punkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
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dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 
spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien 
być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego 
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 
nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o 
takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i 
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 
pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy 
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać 
spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać 
się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub 
przez Inżyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni 
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w 
tablicy 1). 
b) wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni 
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te 
należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 
warstwą 
żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 

4*d85≥D15≥4*d15 
gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 
(mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 metra od projektowanej niwelety nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w 
tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana 
jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 
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gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyległych warstw. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu, zaleca 
się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 
stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie 
mniejszym od 8 m/dobę. 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w p. 5.3.3.1. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla autostrad i 
dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 
5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów 
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas 
wykonania nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania określone w p. 5.3.3.6. 
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie go 
murem oporowym. 
5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 
gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 
Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 
współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w p. 5.3.3.1. 
5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 
albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 
po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według p. 5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniem, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 



35 

Przedmiotowy opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).     

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to 
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy osuszyć w 
sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6.3.2 i 
6.3.3. 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia 
wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [7], powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 
 
Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

 
Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

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

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,95 

 

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02 
[6], nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 
4,5 metra każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej 
zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
5.4. Odkłady 
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5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 
drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 
przewieźć na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
- nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych, 
- nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od dolnej strony 
wykopu, 
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 
wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu. 
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, 
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany w 
pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 
tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inżyniera. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w p. 
5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę 
na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
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c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2, 3 
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 
raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1], 
- granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [7], oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6]. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 oraz p. 5.4 
niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej 
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w 
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów, 
powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 
sformułowanych w pkt. 5.4. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
D-03.01.01. Przepusty pod koroną drogi 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych 
elementów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich, powiatowych i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustów oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której 
po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw 
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 
1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na 
obciążenie pionowe i poziome. 
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciążenie 
pionowe i poziome oraz fundament łuku. 
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 
1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do 
osi drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do 
przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i 
częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, 
równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i 
podtrzymania stoków nasypu. 
1.4.12. 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. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są: 
beton, 
materiały na ławy fundamentowe, 
materiały izolacyjne, 
deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
kamień łamany do ścianek czołowych. 
2.3. Beton i jego składniki 
2.3.1. Wymagane właściwości betonu 
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, należy 
wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji  
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej: 
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
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nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 
przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 
odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 
2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania 
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyższych. 
Grysy 
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.  
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

 Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 
- dla grysów granitowych 
- dla grysów bazaltowych i innych 

 
16 
8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  
nie więcej niż 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej 
niż: 

 
10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
10 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 
0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 

Piasek 

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego 
płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niż: 

0,25 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
5 

 
Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 
0,1% 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
Żwir 
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 
Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza się 
do 10 %. Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

   Lp.              Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 
nie więcej niż: 

12 



41 

Przedmiotowy opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).     

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 
więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

 
2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej 
mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 
2.3.4. Składowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby 
nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 
Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich 
pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek 
lub zadaszeń. 
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 
2.3.5. Cement 
2.3.5.1. Wymagania 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania normy 
PN-B-19701 [21]. 
Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas            B 25, B 30 i B 40 należy 
stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 
Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji przepustów 

 Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 - 
 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach 

po 28 dniach 
- 
42,5 

16 
32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-
niej po upływie min. 
koniec wiązania najpóźniej, h 

60 
 
12 

60 
 
12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 
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7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 
twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, 
% masy cementu, nie więcej niż 

 
5,0 

 
5,0 

 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona 
atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 
2.3.5.2. Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a)  dla cementu workowanego 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami), 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać 
cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 
2.3.6. Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom PN-
H-93215 [29]. 
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, 
chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
2.3.7. Woda 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną 
normą. 
2.3.8. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i ST, przy 
czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 
2.4. Materiały izolacyjne 
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w 
dokumentacji projektowej lub ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 
emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 
roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 
lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 
papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 
wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą 
Inżyniera. 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 
śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-
82010 [30], 
płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom 
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane 
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 
pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się 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 więcej niż 5 wyszczerbień. 
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Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 
2.7. Materiały na ławy fundamentowe 
Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 
ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 
ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania OST  D-04.05.01 „Podbudowa i 
ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 
fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe podane w 
niniejszej ST, 
fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej ST. 
2.8. Kamień łamany do ścianek czołowych 
Można stosować na ścianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-B-

01080 [1]. 

Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań 
wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej,             
w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

 
 
61 
51 
46 

 
 
PN-B-04110 [5] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po 
których występują uszkodzenia powierzchni, 
krawędzi lub naroży, co najmniej: 

 
21 

 
PN-B-04102 [4] 

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 
niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym 
zawartość SO2 w mg/m3 wynosi: 

 
od 0,5 do 10 
 

 
PN-B-01080 [1] 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej 
niż, w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 

 
 
2,5 
5 

 
PN-B-04111 [6] 

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 PN-B-04101 [3] 

Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń nie więcej niż 
10 % długości każdej krawędzi. 
Kamień łamany należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
poszczególnych jego rodzajów. 
2.9. Zaprawa cementowa 
Do kamiennej ścianki czołowej należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie niższej niż M 
12. Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i 
wodę wg PN-B-32250 [24]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
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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 cementu 
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po 
jej wytworzeniu. 
4.2.5. Transport prefabrykatów 
Transport wewnętrzny 
Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 
nie niższej niż 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). 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a 
elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. 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 ST, 
czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazówek Inżyniera. 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej, ST 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 dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 
Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 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 przekraczać 
+1,0 cm i -3,0 cm. 
5.3.2. Zasypka przepustu 
Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, 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 ST. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 
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5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST i wskazań Inżyniera. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu. 
W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami 
Inżyniera Nadzoru. 
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
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. 
5.6. Roboty betonowe 
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom PN-
B-06250 [8]. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może ona być 
osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie 
doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania 
domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 
Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną 
zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność 
urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków: 
zmiana rodzaju składników, 
zmiana uziarnienia kruszywa, 
zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody 

zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3. 
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 

± 3 % dla kruszywa. 
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 100 
% jej pojemności roboczej. 
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej niż ± 
20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem 
sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem. 
5.6.2. Wykonanie zbrojenia 
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [9]. 
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na miejsce 
wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o 
średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować 
dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw 
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cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów 
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inżyniera. 
Sprawdzeniu podlegają: 
średnice użytych prętów, 
rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać   1 cm, a w innych 
elementach 0,5 cm, 

rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż  ± 2 cm, 
różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od dokumentacji 

projektowej o więcej niż  ± 5 cm, 
otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                 i zagęszczania. 
5.6.3. Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie 
zlewane wodą. 
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 
Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz powinny 
odpowiadać wymaganiom: 
PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i 
transportu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu 
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 
W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i ich wymiary 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane w punkcie 2.6. 
Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Otulenie prętów 
zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla 
przepustów skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne 
odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją projektową może 
wynosić maksimum 5 mm. 
5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 
Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na przygotowanym 
podłożu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg 
PN-B-14501 [20]. 
5.9. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego 
Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i 
odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41]. 
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom  pkt 2. 
Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady: 
ściankę kamienną należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż 0o C, a zaleca się ją wykonywać 
w temperaturze + 5o C, 
kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie poziome, a 
sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe szczeliny między 
kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym, 
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spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 
na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było miejsc 
niezapełnionych zaprawą, 
wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze. 
Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliżona do płaszczyzn pionowych 
lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliżeniu liniami prostymi. 
5.10. Izolacja przepustów 
Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy 
zagruntować np. przez: 
dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na 
gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie pokryte 
izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań podanych w 
punkcie 5.2 i 5.3. 
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki 
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
 - czasu wiązania 
 - stałości objętości 
 - obecności grudek 

 
PN-B-19701 [21] 

 
bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
  - składu ziarnowego 
  - kształtu ziarn 
  - zawartość pyłów mineralnych 
  - zawartości zanieczyszczeń 
     obcych 
  - wilgotności 

PN-B-06714-15[15] 
PN-B-06714-16[16] 
PN-B-06714-13[14] 
 
PN-B-06714-12[13] 
PN-B-06714-18[17] 

 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
każdej dostarczonej partii 
 
każdej dostarczonej partii 
bezpośrednio przed użyciem 

  
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót oraz 
w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

  1.4. Badanie dodatków  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialności 
- konsystencji 
 
- zawartości powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 
PN-88/B-06250 [8] 

 
przy rozpoczęciu robót 
przy proj. recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
przy ustalaniu recepty oraz 
2 razy na zmianę roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości 
       na ściskanie na próbkach     

 
PN-88/B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty oraz 
po wykonaniu każdej partii 
betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

  
3.3. Badanie nasiąkliwości 

 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 razy 
w czasie wykonywania 
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konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000m3 betonu 

  
3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu 

 
 
 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 razy 
w czasie wykonywania 
konstrukcji, ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalności 
       wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy 
w czasie wykonywania 
konstrukcji ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu 

6.4. Kontrola wykonania ścianki czołowej z kamienia łamanego 
Przy wykonywaniu ścianki czołowej z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] 
obejmujące: 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w ściance - przez oględziny, 

sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do ± 20 mm, 
sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla: 
- spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 
- spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki: 
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m, 
odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m, 
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i 40 mm na całej wysokości, 
odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na 
warstwy): co najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości. 
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 
Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z dokumentacją 
projektową. 
6.6. 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 dokumentacją projektową. 
6.7. 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 dokumentacją projektową i wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7). 
6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów 
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego 
przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami              punktu 5.8. 
6.9. 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie wykopu, 
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wykonanie ław fundamentowych, 
wykonanie deskowania, 
wykonanie izolacji przepustu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 
wykonanie deskowania, 
montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1), 
zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2), 
rozebranie deskowania, 
wykonanie izolacji przepustu, 
wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 
umocnienie wlotów i wylotów, 
uporządkowanie terenu, 
wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 
2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 
   Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 
roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
wykonanie wykopów, 
dostarczenie materiałów, 
wykonanie ścianki czołowej: 
w przypadku ścianki betonowej 
ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 
ew. zbrojenie elementów betonowych, 
betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów z prefabrykatów, 
w przypadku ścianki z kamienia 
roboty murowe z kamienia łamanego, 
 dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych: 
wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
zasypka ścianki czołowej, 
ew. umocnienie wlotu i wylotu, 
uporządkowanie terenu, 
wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                           i 

zastosowanie 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 wodą  
  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią  
  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 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 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 zawartości pyłów mineralnych 
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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 
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 
 

D-03.01.02. Kanalizacja deszczowa 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót objętych 
wykonanie kanalizacji deszczowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie l. l. w zakresie podanym w punkcie l .3. 
1.3. Zakres robót ujętych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem odcinka 
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, wykonaniem studzienek ściekowych.. 
Czynności objęte niniejszym SST: 
Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków 
i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła. 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 
Kanał doprowadzający - kanał deszczowy doprowadzający ścieki opadowe do urządzeń oczyszczających. 
Kanał odprowadzający - kanał deszczowy odprowadzający ścieki podczyszczone w urządzeniach 
oczyszczających do odbiornika. 
Kanał otwarty- kanał, którego górna część obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta. 
Kanał zamknięty - kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Przykanalik - przewód służący do odprowadzania spływów powierzchniowych z wpustu deszczowego do 
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systemu kanalizacyjnego. 
Studzienka niewłazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie 
kanalizacyjnym, umożliwiająca tylko dostęp do wnętrza przewodu z powierzchni terenu, nie przystosowana 
do wejścia człowieka. 
Studzienka włazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, 
umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa - studzienka z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu (kaskady), 
którego wylot znajduje się przy dnie studzienki lub tuż nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych 
położonych na wyższym poziomie niż kanał odprowadzający ścieki ze studzienki 
Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego przed wlotem do 
kanału doprowadzającego. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji 
monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin 
włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w przekroju poziomym. 
Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia 
i wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub innego 
elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Spocznik - element dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej. 
Płyta pokrywowa - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki. 
Właz kanałowy - element żeliwny lub żeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 
Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów studzienek 
kanalizacyjnych. 
Studzienka ściekowa – studzienka wraz z wpustem deszczowym służąca do odprowadzania spływów 
powierzchniowych do kanału. 
Wpust ściekowy - urządzenie odbierające i odprowadzające wodę powierzchniową do systemu 
odpływowego. 
Zwieńczenie wpustu ściekowego - część wpustu ściekowego składająca się z korpusu 
i kraty i/lub pokrywy, osadzona na zestawie odpływowym w miejscu jego zabudowy. 
Korpus - część zwieńczenia wpustu lub włazu kanałowego, stanowiącego obudowę 
i podparcie kraty lub pokrywy. 
Krata - ruchoma część zwieńczenia wpustu ściekowego, umożliwiająca przepływ przez nią wody do wpustu 
ściekowego. 
Otwór wentylacyjny - otwory w pokrywie włazu kanałowego w celu umożliwienia wentylacji. 
Wylot – odcinek końcowy przewodu, którym ścieki są odprowadzane do odbiornika ścieków. 
Odbiornik ścieków – wszystkie rodzaje wód, takie jak: morze, rzeka, strumień lub jezioro jak również 
warstwa wodonośna, do których są odprowadzane wody opadowe lub ścieki za pomocą systemu 
kanalizacyjnego. 
Wylot przykanalika - odcinek końcowy przykanalika odprowadzającego spływy powierzchniowe do rowu 
przydrożnego. 
Krata zabezpieczająca – element montowany na prefabrykowanym wylocie kanału. 
Klapa zwrotna – zawór odchylny zwrotny, otwierany pod wpływem parcia ścieków, przeznaczony do 
samoczynnego zamykania całego przekroju wylotu kanału. 
Ciecz lekka – ciecz o gęstości nie większej niż 0,95 g/cm3, która jest faktycznie lub praktycznie 
nierozpuszczalna i niezmydlająca się. 
Instalacja oddzielacza – układ składający się z oddzielacza, osadnika i punktu poboru próbek. 
Separator – element instalacji oddzielacza, który wydziela ciecz lekka ze ścieków i ją zatrzymuje. 
Wielkość nominalna (NS,NG) – liczba bezwymiarowa, odpowiadająca maksymalnemu strumieniowi 
ścieków w litrach na sekundę, wypływającemu z oddzielacza. 
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Osadnik – element instalacji oddzielacza, w którym osadza się materiał, tj. szlam, muł oraz żwir, i który 
może być oddzielnym urządzeniem lub być wbudowany razem z oddzielaczem jako zespół połączony. 
Zbiornik bezodpływowy - awaryjny - zbiornik służący do przejęcia ścieków niebezpiecznych dla 
środowiska gruntowo – wodnego w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej. 
Zastawka - instalacja służąca zamknięciu odpływu z kanału, usytuowana w studni. 
Średnica rury – wymagana średnica wyrażona jako średnica nominalna DN. 
Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 
Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia 
w określonych warunkach spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie 
obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie. 
Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu. 
Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze 
stopionego materiału rodzimego i spoiwa. 
Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 
Spoiwo - materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny. 
Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania. 
Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 
Spawanie łukowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. 
Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak 
i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie. 
Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną w warunkach 
spawania montażowego. 
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych w położeniu odpowiednim do 
spawania. 
Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza. 
Rura ochronna/przewiertowa - rura o średnicy większej od przewodowej, usytuowana 
w przybliżeniu, współosiowo z rurą przewodową, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. 
Płoza – element z tworzywa służący do wprowadzenia rury przewodowej do rury osłonowej 
i usytuowania ich w przybliżeniu współosiowo. 
Manszet – element służący do zamykania przestrzeni pomiędzy gazociągiem a końcem rury ochronnej. 
Odwodnienie liniowe – kanał otwarty przykryty rusztem do odbioru wód opadowych 
z powierzchni utwardzonych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w ST DM.00.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia 
o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze jak najszybciej, 
jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inżyniera celem sprawdzenia 
zgodności 
z wymogami projektowymi. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wszelkie zmiany projektowe wymagają pisemnej zgody uprawnionego branżysty projektanta. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 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 za wykonaną pracę. Surowiec użyty do 
produkcji rur, kształtek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantować trwałość większą od 50 lat. 
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Rury powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDiM 
2.2. Rury i kształtki 
Stosowane rury powinny posiadać wewnętrzną ścianę w jasnym kolorze w celu ułatwienia przeglądów 
kanalizacji techniką wideo. 
2.2.1. Rury i kształtki kanalizacyjne z PP dwuścienne o sztywności obwodowej 8 kN/m2 
DN 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm łączone za pomocą uszczelki i złącza kielichowego. 
2.2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego 
DN 500, 600 mm 
Łączone na kielich z uszczelką gumową z EPDM. 
2.2.3. Rury i kształtki kanalizacyjne z żywic poliestrowych GRP wzmacnianych włóknem szklanym 
o sztywności obwodowej 10000 N/m2 
Φ 500 mm 
Φ 3000mm ( na zbiornik) 
Rury posiadają fabrycznie nałożone łączniki stanowiące system połączeń rurowo-kielichowych. 
2.2.4. Rury betonowe okrągłe 
Φ500mm do budowy studzienek dla odwodnienia dna wykopu. 
2.2.5. Rury drenażowe z polipropylenu PP jednościenne Φ 50mm 
2.2.6. Rury stalowe CFCHS-PN-EN-10219-S355J2H 
dn 813x12,5mm, 711x12,5mm, 610x11mm, 508x10mm, z izolacją fabryczną 3LPE, wewnętrznie malowane 
antykorozyjnie jako rury ochronne. 
2.2.7. Rury stalowe CFCHS-PN-EN-10219-S355J2H 
dn 610x11mm, czarna jako rura przewiertowa. 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelne (W8), 
małonasiąkliwe (nw < 5%), mrozoodporne (F-150) łączone na uszczelki samosmarujące o średnicy: Φ 
1000/1200/1500/2000mm. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B10729:1999, 
PN-EN 1917:2004/Ac:2007 oraz PN-EN 1610:2002. Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe studzienek 
kanalizacyjnych powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDM. 
Elementy studzienek: 
2.3.1. Kręgi żelbetowe 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729:1999, PN-EN 1917:2004/Ac:2007 oraz 
PN-EN 1610:2002. 
φ 1200/135mm, h = 250, 500, 1000 mm, φ 
1500/135mm, h = 250, 500, 1000 mm, 
2.3.2. Dno studzienek 
φ 1200/150 mm, h = 800, 1000, 1200 mm, φ 
1500/150 mm, h = 1000, 1200, 1500 mm, 
2.3.3. Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe 
Płyty żelbetowe nastudzienne o wymiarach: 
φ 1200x625 mm, h = 180, 210mm, 
φ 1500x625 mm, h = 180, 210mm, 
2.3.4. Płyty pośrednie żelbetowe 
Płyty żelbetowe pośrednie o wymiarach: 
φ 1200/1000 mm, h = 260 mm, 
φ 1500/1000 mm, h = 260 mm. 
2.3.5. Zwężki betonowe 
Zwężki betonowe o wymiarach: φ 1200/625 mm, h = 320, 620 mm, φ 1500/625 mm, h = 320, 620 mm, 2.5.6. 
Pierścienie dystansowe φ 625/135 mm, h = 60, 80, 100 mm, 
2.3.7. Włazy kanałowe żeliwo - beton powinny odpowiadać PN-EN 124:2000 typ ciężki D-400 lub lekki B- 
125 z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 
2.3.8. Stopnie żeliwne 
Stopnie żeliwne do studzienek wg PN-EN 13101:2005. 
2.3.9. Płyta żelbetowa 
Element studzienki wpadowej o wymiarach:1470/800mm,1800/900mm. 
2.3.10. Płyta pokrywowa pełna 
Element studzienki kanalizacyjnej ślepej o wymiarach:1600/1880mm. 
2.3.11. Osadnik z betonu klasy C25/30 
Osadnik przed studzienką wpadową w dnie rowu przydrożnego betonu klasy C25/30 wodoszczelnego (W8), 
małonasiąkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150 z kratą zabezpieczającą z prętów stalowych Φ14mm. 
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2.4. Studzienki ściekowe 
z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelne (W8), 
małonasiąkliwe (nw < 5%), mrozoodporne (F-150) łączone na uszczelki samosmarujące z osadnikiem w dnie 
studzienki o głębokości 1,0m: Φ 500mm 
Studzienki ściekowe należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B10729:1999, 
PN-EN 1917:2004/Ac:2007 oraz PN-EN 1610:2002. 
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe studzienek ściekowych powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDM. 
2.4.1. Elementy studzienki ściekowej 
dno φ 500 mm, h =800 mm, 
krąg pośredni z otworem φ 500 mm, h = 500 mm, krąg 
pośredni φ 500 mm, h = 250, 500, 750, 1000 mm, 
pierścień pokrywowy, pierścień odciążający. 
2.4.2. Wpusty ściekowe klasy 
D400 wg PN-EN 124:2000. 
2.4.3. Skrzynki żeliwne wpustów ściekowych 
Należy stosować skrzynki żeliwne wpustów ściekowych wg PN-EN 124:2000. 
2.7. Studzienka z zastawkami 
z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelne (W8), 
małonasiąkliwe (nw < 5%), mrozoodporne (F-150) o przekroju prostokątnym 1660 x 1060 mm 
(wew 1400 x 800mm). 
2.7.1. Zastawki 
Elementy: 
- rama z polietylenu o dobrej odporności na uderzenia i wytrzymałości udarnościowej, 
- zamknięcie z żeliwa ZL 250 dla otworów wylotowych DN500 I DN600 
- napęd ręczny. 
2.8. Zbiornik bezodpływowy - awaryjny 
zbiornik o objętości V=100m3 z rur z żywic poliestrowych GRP Φ3000mm wzmacnianych włóknem 
szklanym o długości 18,0m zgodnie z PN-EN 14364 o sztywności obwodowej SN10000 N/m2. Wlot do 
zbiornika z rur GRP Φ500mm. 
2.9. Beton 
Składniki do produkcji betonu i sposób jego produkcji powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 206-1:2003/A1:2005. 
2.9.1. Beton klasy C35/45 wodoszczelny (W8), małonasiąkliwy (nw < 5%), mrozoodporny (F-150) 
do budowy studzienek. 
2.9.2. Beton klasy C25/30 
wodoszczelny (W8), małonasiąkliwy (nw < 5%), mrozoodporny (F-150) do budowy wylotów i wykonania 
płyt dociążających. 2.7.3. Beton klasy C8/10 
wodoszczelny (W8), małonasiąkliwy (nw < 5%), mrozoodporny (F-150) do podłoża pod studnie i urządzenia 
oczyszczające. 
2.9.4. Beton zwykły 
2.10. Materiały izolacyjne i uszczelniające 
Kit olejowy i polistyrenowy 
Kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek 
wg PN-B-30150:1997. 
2.8.1. Papa izolacyjna 
Powinna spełniać wymagania PN-B-04615:1990. 
2.8.2. Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004 
2.8.3. Materiały do zabezpieczeń przeciwwilgociowe i wodochronnych na bazie bitumów 
Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych. 
Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na 
podłożu z kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach 
suchych 
2.8.4. Roztwór asfaltowy w rozpuszczalniku organicznym do zabezpieczenia przeciwwilgociowego 
elementów z betonu 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Roztwór asfaltowy do zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów z betonu 
2.8.5. Przejście szczelne 
Przejścia szczelne dla rur z PP, z żeliwa sferoidalnego , z żywic poliestrowych dla przejść rur przez ścianę 
studzienek. 
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2.8.6. Uszczelki samosmarujące do łączenia kręgów, płyt. 
2.9. Inne materiały 
2.9.1. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004. 
2.9.2. Żwir lub pospółka na podsypkę filtracyjną 
Podsypka filtracyjna ze żwiru, pospółki lub tłucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004. 
2.9.3. Zaprawy budowlane zwykłe 
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych. 
2.9.4. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
2.9.5. Piasek do zapraw 
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 13139:2003. 
2.9.6. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2008. 
2.9.7. Cement portlandzki 
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-EN-197-1:2002/A1:2005. 
2.9.8. Cement hutniczy 
Cement hutniczy powinien odpowiadać PN-B-197-1:2002/A1:2005. 
2.9.9. Manszety 
Do zamknięcia rury ochronnej należy zastosować manszety. 
2.9.10. Płozy 
Konstrukcja wsporcza dla rury przewodowej w rurze osłonowej z PEHD. 
2.9.11. Keramzyt o uziarnieniu do 4 mm 
2.9.12. Glina 
2.10. Elementy ubezpieczenia wylotów 
2.10.1. Klapa zwrotna DN 300, 400, 500, 600 na wylocie kanału 
2.10.2. Krata zabezpieczająca wylot kanału pręty stalowe Φ14mm. 
2.10.3. Element prefabrykowany – ściek korytkowy wg KPED 01.03 
2.10.4. Element prefabrykowany – ściek skarpowy wg KPED 01.25 
2.10.5. Płyty chodnikowe 50x50x7cm 
2.10.6. Płyty ażurowe 90x60x10 
2.10.7. Paliki sosnowe φ 4-6 cm, dł. 80cm 
2.10.8. Paliki drewniane φ 10 cm, dł. 100cm 
2.10.9. Kamień łamany o uziarnieniu D > 50cm 
2.10.10. Wyściółka faszynowa gr. 25 cm 
2.10.11. Mieszanka traw 
2.11. Urządzenia oczyszczające 
Urządzenia oczyszczające powinny posiadać Aprobatę Techniczną IOŚ w Warszawie. 
Zaprojektowane separatory są przystosowane do przyjęcia pełnej strugi burzowej bez zastosowania przelewu 
z obejściem 
Separatory zgodne z normą PN EN-858. 
2.11.1. Separator lamelowy wg katalogu Producenta 
Każdy separator ma określoną wartość znamionową NS. 
NS oznacza wartość nominalną separatora, która oznacza także wielkość przepływu ścieków przez separator 
w [l/s]. 
DN 1200 mm, NS 3/30, 
DN 1200 mm, NS 6/60, 
DN 1200 mm, NS 10/100, 
DN 1200 mm, NS 15/150, 
DN 1500 mm, NS 20/200, 
DN 1500 mm, NS 30/300, 
DN 1500 mm, NS 40/400, 
DN 2000 mm, NS 60/600, 
Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. 
Sekcje lamelowe wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego 
wyposażone w linki umożliwiające wyciągnięcie sekcji z separatora bez konieczności schodzenia do jego 
wnętrza. 
2.11.2. Separator koalescencyjny wg katalogu Producenta: 
Każdy separator ma określoną wartość znamionową NG. 
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NG oznacza wartość nominalną separatora, która oznacza także wielkość przepływu ścieków przez separator 
w [l/s]. 
DN 1200 mm, NG15 
DN 1500 mm, NG30 
DN 3000 mm, NG200 
DN 3000 mm, NG250 
Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45.  
Separator w wyposażeniu standardowym posiada instalację zabezpieczającą - pływak blokujący wypływ wód z 

separatora, gdy objętość zgromadzonych zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie określoną maksymalną 

wartość (pojemność magazynową). 

2.11.3. Osadnik wg katalogu Producenta 
Korpus osadnika montuje się z prefabrykowanych elementów betonowych – elementu dennego i kręgów 
pośrednich. Elementy wykonane są z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. DN 1200mm, V = 1m3 

DN 1200mm, V = 1,5m3 

DN 1500mm, V = 2m3 

DN 1500mm, V = 2,5m3 

DN 1500mm, V = 3m3 

DN 2000mm, V = 5m3 

DN 3000mm, V = 20m3 

2.11.4. Osadnik wirowy z wkładem lamelowym wg katalogu Producenta 
Korpus osadnika montuje się z prefabrykowanych elementów betonowych – elementu dennego i kręgów 
pośrednich. Elementy wykonane są z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. 
Urządzenie zbudowane jest z dwóch cylindrycznych zbiorników połączonych rurą centralną. 
Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń opadających 
(zawiesiny). Drugi zbiornik pełni rolę separatora substancji ropopochodnych. Dw/Dz 2000/2300 mm, Osadnik 
wirowy z wkładem lamelowym. 
2.11.5. Osadnik z dodatkową pojemnością i zamknięciem pływakowym wg katalogu Producenta 
Korpus osadnika montuje się z prefabrykowanych elementów betonowych – elementu dennego i kręgów 
pośrednich. Elementy wykonane są z betonu wibroprasowanego klasy C35/45. DN 2500mm mm, V = 2/7,5m3 

DN 2500mm, V = 3/7,5m3 

DN 2500mm, V = 5/7,5m3 

DN 3000mm, V = 7,5/7,5m3 

DN 3000mm, V = 10/7,5m3 

DN 3000mm, V = 13,5/7,5m3 

Pojemność osadnika zwiększona o 7,5m3 – możliwość zmagazynowania substancji na wypadek awarii Osadnik 
w wyposażeniu standardowym posiada instalację zabezpieczającą - pływak blokujący wypływ wód z osadnika, 
gdy objętość zgromadzonych zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie określoną maksymalną wartość 
(pojemność magazynową). 
2.12. Elementy odwodnienia liniowego 
- korytka z polimerobetonu ze zintegrowanym rusztem polimerobetonowym w klasie obciążenia 
D400 wg PN EN 1433, szerokość wewnętrzna kanału 200mm, szerokość budowlana 254mm, 
całkowita wysokość budowlana 320mm, długość 500mm i 1000mm , przeznaczone do 
układania bez spadku ( spadek lustra wody), 
- studzienka odpływowa trzy elementowa składająca się z : 
- części górnej odstojnika z rusztem żeliwnym w klasie obciążenia D400 mocowanym za pomocą 
czterech śrub do żeliwnych krawędzi korpusu odstojnika. Wysokość 365mm, długość 500mm, 
szerokość 254mm, 
- część środkowa odstojnika o wysokości 350mm, 
- część dolna z odpływem DN150/200 o wysokości 310mm, 
- kosz osadczy ze stali ocynkowanej, 
- elementy rewizyjne z polimerobetonu z rusztem żeliwnym w klasie obciążenia D400 mocowanym 
za pomocą czterech śrub. Długość 500mm, szerokość 254mm, 
lub inne o równoważnych właściwościach. 
2.13. Składowanie materiałów 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 
2.13.1. Rury kanalizacyjne 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz 
opadów atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC.Rury 
należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m. 
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W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed 
przesunięciem 
z ułożeniem równolegle. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
2.13.2. Kształtki 
Kształtki oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 
Kształtki z polipropylenu, pierścienie uszczelniające należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach 
fabrycznych. 
2.13.3. Elementy prefabrykowane 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
W przypadku pionowego składowania rur betonowych ilość warstw nie może przekroczyć 2 m. Kręgi można 
składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Przy pionowym składowaniu należy 
stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. Pokrywy żelbetowe należy składować 
poziomo. 
2.13.4. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie żeliwne powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas i składowane w pozycji wbudowania. 
2.13.5. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy 
Należy je składować w magazynie zamkniętym. 
2.13.6. Kruszywa 
Kruszywa należy składować w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.13.7. Separatory i osadniki 
Korpusy separatorów i osadników składować w pozycji wbudowania jednowarstwowo. 
2.13.8. Rury stalowe 
Rury stalowe należy składować pod zadaszeniem na podkładach drewnianych. 
Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych tak, 
aby nie uszkodzić izolacji. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych 
do podkładów. 
Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. 
2.13.9. Elementy odwodnienia liniowego 
Kanały odwodnienia liniowego oraz studzienki odpływowe należy składować na paletach transportowych. 
Teren na którym są złożone elementy odwodnienia liniowego powinien być utwardzony i płaski, 
gwarantujący stabilne ułożenie palet. Elementy odwodnienia powinny być dodatkowo spięte taśmami tak aby 
uniemożliwić ich przesuwanie się na paletach. 
2.14. Odbiór materiałów 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. 
Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji zgodności 
albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z uprzednio 
zatwierdzonym materiałem. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych i przygotowawczych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość ich 
wykonania. 
Sprzęt do robót ziemny i przygotowawczych obejmuje: 
• piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
• piłę do cięcia drzew, 
• koparki o pojemności 0,25m3 - 0,60m3, 
• pompa do odwadniania wykopów, 
• spycharki, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne), • samochody samowyładowcze. 
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3.3. Sprzęt do robót montażowych 
Sprzęt do robót montażowych obejmuje: 
• wciągarkę ręczną, 
• wciągarkę mechaniczną, 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy, 
• betoniarki, 
• żurawie, 
• dźwig, 
• zgrzewarki, 
• spawarki, 
• młoty pneumatyczne 
• urządzenie do przewiertu rurą stalową. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj 
oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie 
przewidzianym 
w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy, 
• samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem 
w czasie ruchu pojazdu. 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być transportowane samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki 
w sposób zabezpieczający je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Końcówki wszystkich rur powinny być 
zabezpieczone ochronnymi zaślepkami przed zanieczyszczeniem. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod skrajne rury. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w 
miejscach stykania się wyrobów. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez 
gwoździ lub innych ostrych krawędzi. 
4.3. Transport elementów prefabrykowanych 
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych 
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10szt. I łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport wpustów 
Wpusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
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segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8. Transport urządzeń oczyszczających 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy urządzeń oczyszczających ( osadników, separatorów) 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze środków transportu określonych przez producenta 
urządzenia. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 

środkach transportu. 
4.9. Transport elementów odwodnienia liniowego 
Kanały odwodnienia liniowego oraz studzienki można transportować dowolnymi środkami transportu. 
Zawsze jednak elementy odwodnienia należy ułożyć poziomo na paletach i dodatkowo zabezpieczyć je przed 
możliwością przesuwania się poprzez spięcie ich taśmami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Inwestor przed przystąpieniem do robót powinien dysponować pozwoleniem na budowę lub innym 
dokumentem uprawniającym do wykonywania prac, jeżeli taki jest wymagany. 
Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien uzyskać pozwolenie od właściciela terenu na 
wykonywanie prac, w pasie drogowym – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. 
5.2. Opracowania projektowe 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich 
niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
Projekty konstrukcyjne winny być sporządzone zgodnie z zasadami obowiązujących polskich norm. Projekty 
podlegają akceptacji Inżyniera. 
5.2.1. Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych 
Przy opracowywaniu projektów należy uwzględnić dyspozycje co do sposobu prowadzenia robót zawarte 
w Dokumentacji Projektowej. 
Projekty konstrukcyjne zabezpieczeń winny zawierać co najmniej: 
• projekty ścianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczających rozkopy przyprowadzeniu robót 
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urządzeń oczyszczających w sposób nie stwarzający 
zagrożeń dla istniejących obiektów i urządzeń, 
• projekty tymczasowych odwodnień wykopów fundamentowych i rozkopów. 
5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowań projektowych 
Wszystkie projekty muszą zawierać warunki techniczne wykonania, które zawierać będą: 
• badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektów konstrukcyjnych, 
• dobór odpowiednich materiałów dla przewidzianych robót wraz z podaniem dla nich wymaganych 
parametrów jakościowych, warunków ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakości oraz zasad 
ich odbioru, 
• dobór sprzętu, 
• normy i przepisy dotyczące materiałów i sposobu prowadzenia robót. 
Powyższe warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera stanowić będą podstawę wykonania robót, 
kontroli ich jakości oraz odbiorów. 
5.3. Prace wstępne 
1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien opracować plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
( BiOZ ). 
2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, wszelkich 
niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów. Do obowiązków Wykonawcy 
należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów. 
4. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia projektu 
odwodnienia wykopów na czas budowy. 
5. W/w opracowania podlegają akceptacji Inżyniera. 
5.4. Roboty przygotowawcze 
1. Podstawę wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna. 
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2. W granicach terenu budowy kanału znajduje się stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej 
w dokumentacji tzw. repery robocze. 
3. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery. tymczasowe 
z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
4. Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub dróg bocznych 
z zaznaczeniem usytuowania studzienek lub punktów załamania trasy za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie trasy przewodu w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 
5. Usunięcie drzew i krzewów w pasie przebudowy. 
6. Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
7. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem 
zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia lub wykonania ewentualnej korekty niwelety 
projektowanego odcinka lub innych projektowanych urządzeń. 
8. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
9. Przed zasadniczymi robotami montażowymi - wykonać odwodnienie w obrębie robót ziemnych, jeśli 
zajdzie taka potrzeba prowadzić odwodnienie w sposób ciągły. 
5.5. Roboty ziemne 
5.5.1. Wykopy i umocnienia 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 
w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez 
odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym 
miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B10736:1999 
przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
• w gruntach niespoistych 1:1,5, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód 
opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych i dla wykopów o ścianach pionowych i głębokości większej od 1,0m należy 
prowadzić wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopów decyduje Wykonawca. Dopuszcza się 
umocnienie wypraskami lub ścianką szczelną z grodzic. 
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
• wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu, 
• bali pionowych (nakładek), 
• okrąglaków jako poprzeczne rozpory. 
Umocnienie ścianką szczelną z grodzic wykonane będzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji 
projektowej, wymienionej w punkcie 5.2. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad 
wykopem na wysokości ca’1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć 
wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
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Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy 
o głębokości ponad 4,0 m należy prowadzić stopniami - piętrami. Dla każdego piętra należy wykonać wjazd 
dla środków transportowych. Górną część wykopu o głębokości ca’2,0m należy wykonać mechanicznie ze 
skarpami. Dolną część należy wykonać o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi 
poziomo. Sposób prowadzenia wykopów 80% mechanicznie i 20% ręcznie. 
Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w gruncie 
suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych. 
Technologia budowy kanalizacji zakłada prowadzenie robót od odbiornika (istniejącego cieku), co umożliwia 
odprowadzenie wód gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenażem ułożonym w podsypce filtracyjnej. 
Ilości robót ziemnych przy projektowaniu kanalizacji deszczowej policzono do rzędnych terenu 
projektowanego wg Dokumentacji Projektowej. Obmiar ilości robót ziemnych na budowie, należy rozliczyć 
zgodnie z ich wykonaniem oraz przyjętą przez Wykonawcę i uzgodnioną zgodnie z obowiązującą procedurą 
technologią wykonania robót. 
W przypadku konieczności wykonania obsypania wszelkich elementów kanalizacji z uwagi na ich nie 
normatywne przykrycie oraz brak dostatecznej ilości gruntu z wykopu, należy dowieźć grunt w wymaganej 
ilości. Miejsce pozyskania oraz rodzaj gruntu, należy ustalić w porozumieniu z Inżynierem. 
5.5.2. Podsypka 
Przed przystąpieniem do układania kanału należy starannie przygotować podłoże poprzez wyrównanie 
oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanał posadowić w zależności od rodzaju warunków wodnogruntowych 
– pod nadzorem geologa. 
Dla kanałów budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podłożu z gruntów spoistych, pod rury 
należy wykonać podsypkę z piasku grubości 20cm z podbiciem pachwin na całej szerokości dna wykopu. 
5.5.3. Odwodnienie dna wykopu 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną 
z pospółki lub żwiru grubości 20cm, a w niej sączek z rur PP jednościennych Φ 50mm w jednym rzędzie lub 
dwu rządach w zależności od poziomu wody gruntowej w wykopie. 
Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych Φ 50cm umieszczonych w dnie 
wykopu co ~50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
5.6. Roboty montażowe 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Budowę kanału należy prowadzić od odbiornika. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. Przy 
układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. W 
tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub w 
punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. 
Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie 
sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. 
5.6.1. Głębokość ułożenia kanału 
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, 
głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do 
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20m zgodnie z PN-EN 
1610:2002. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia h jednak nie więcej niż 0,10m. 
Dla budowanej kanalizacji hz = 1,0m, a hmin = 1,20m. 
• Ocieplenie kanału 
Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,20m należy ocieplić rury warstwą izolacyjną z keramzytu 
o uziarnieniu do 4mm o grubości 30cm, gliny o grubości 10cm, którą należy przykryć dwoma warstwami 
folii PVC lub papy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.6.2. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się 
również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być 
dostosowane do wielkości i ciężaru opuszczanych rur. 
5.6.3. Układanie rur 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy 
układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie 
ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 
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projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Najniższy punkt dna 
układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być 
ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy 
rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z granulatu. Przy nierównym 
ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru 
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły 
lub kamienia. 
5.6.4. Uszczelnienie rur 
• Rury PP 
Połączenie rur dwuściennych kanałowych z polipropylenu za pomocą uszczelki i złącza kielichowego. Przed 
wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczyścić ze wszelkich 
nieczystości mogących ją zarysować, jak również wpłynąć negatywnie na późniejsze ułożenie uszczelki. Tak 
przygotowana powierzchnię wewnętrzną kielicha należy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który 
ułatwi montaż i umożliwi pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej 
przygotowany ( oczyszczony ) bosy koniec rury należy nałożyć uszczelkę. Uszczelkę umiejscowić pomiędzy 
pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelką, należy 
wykonać połączenie kielichowe. Rury powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz 
Aprobatę Techniczną IBDiM. 
• Rury z żeliwa sferoidalnego 
Na odcinku kanału od studni z zastawkami do połączenia z kanałami zlokalizowanymi wewnątrz tunelu 
zastosowano rury z żeliwa sferoidalnego zgodne z PN-EN 598:200 ze względu na spójność materiału 
z rurociągami zlokalizowanymi w tunelu. 
Łączone na kielich z uszczelką gumową z EPDM. Przed montażem bosy koniec i wewnętrzna powierzchnia 
połączenia kielichowego powinna być dokładnie oczyszczona. Uszczelka powinna być skontrolowana w celu 
sprawdzenia, czy nie jest zniekształcona lub uszkodzona. Uszczelkę umieścić w kielichu. Połączenie polega 
na wsunięciu bosego końca jednej rury do kielicha drugiej rury, aż do momentu, gdy wejdzie w kontakt 
z uszczelką. 
Rury powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDiM. 
• Rury z żywic poliestrowych GRP 
Na odcinku kanału od studni z zastawkami do zbiornika bezodpływowego zastosowano rury z żywic 
poliestrowych GRP Φ500mm wzmacnianych włóknem szklanym zgodne z PN-EN 14364:2007 o sztywności 
obwodowej SN10000 N/m2 ze względu na łatwość połączenia i spójność materiału ze zbiornikiem 
bezodpływowym z GRP Φ3000mm. 
Rury posiadają fabrycznie nałożone łączniki stanowiące system połączeń rurowo-kielichowych. 
Rury powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDiM. 
• Rury stalowe 
Rury stalowe należy łączyć przez spawanie na styk spawarką elektryczną lub gazową. Do spawania należy 
stosować materiały spawalnicze o właściwościach nie gorszych niż właściwości materiału rur. 
- Spawanie gazowe 
Stosuje się metodę spawania w prawo, polegającą na tym, że palnik jest przesuwany przed spoiwem, a 
płomień skierowany do tworzącej się spoiny. Właściwości drutu spawalniczego powinny być zbliżone do 
spawanego materiału, a spoina wykonana szybko i bez przerw. 
- Spawanie elektryczne 
Roboty spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą technologiczną 
spawania. Miejsca spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie 
oczyszczone przez przepalenie palnikiem gazowym lub lampą benzynową. W razie konieczności pracy w 
czasie deszczu miejsce spawania powinno być osłonięte specjalnym namiotem. Przed rozpoczęciem 
spawania należy sprawdzić współosiowość rur. Obie rury ustawia się krawędziami blisko siebie i za pomocą 
łaty drewnianej bada ich współosiowość. Rury umieszcza się na okrąglakach i środkuje jednocześnie w kilku 
miejscach ściskami centrującymi. Następnie kilku spawaczy równocześnie sczepia rury w trzech punktach, 
po czym wykonuje spoiny graniowe (wewnętrzne), wypełniające oraz licowe (zewnętrzne). 
W warunkach polowych do spawania rur stosowane są najczęściej agregaty spawalnicze z napędem 
spalinowym. 
Po przygotowaniu nad wykopem dłuższych sekcji przystępuje się do spawania rur. Przy łączeniu sekcji w 
wykopie konieczna jest ścisła kontrola zachowania właściwych odstępów między końcami rur. Podczas 
spawania dolnej połowy wykonuje się spawanie sufitowe. 
Spoina po jej wykonaniu powinna być oznakowana symbolem spawacza. Znaki należy umieszczać po 
przeciwnych stronach rury w odległościach od 30 mm do 50 mm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe lub 
literowe powinny być wykonane w sposób nie powodujący osłabienia grubości ścianki rury. 
5.6.5. Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu 
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Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału 
przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym 
progiem. 
5.7. Studzienki kanalizacyjne 
• Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych 
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową 
i użytkowaniem kanału. 
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury 
podziemnej powinny być nie mniejsze niż 1,0m. 
• Stateczność i wytrzymałość studzienek 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie 
powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim 
fundamencie. 
Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych należy wykonać w 
sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729:1999, PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 
jako typowe φ 1200mm, φ 1500mm z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (nw < 5%), 
mrozoodpornego F-150 łączone na uszczelki samosmarujące. Prefabrykowane elementy betonowe i 
żelbetowe studzienek kanalizacyjnych powinny posiadać Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz 
Aprobatę Techniczną IBDM. 
 
Dla studzienek kołowych należy stosować minimalne wymiary studzienek zgodnie z poniższą tabelą: 

Średnica wewnętrzna 
przewodu DN [mm] 

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki [mm] 
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rozgałęzieniowej 
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Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0m. W przypadku, gdy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości dopuszcza się 
zmniejszenie wysokości komory roboczej do 1,80m. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz 
gładkie. 
W ścianach studni osadzić stopnie złazowe wg PN-EN 13101:2005. W uzasadnionych przypadkach za 
pisemną zgodą przyszłego użytkownika dopuszcza się do stosowania studnie o mniejszych średnicach. 
Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż Φ 600mm. Włazy należy usytuować nad stopniami 
złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienki. 
Dla studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym właz żeliwo-beton typ ciężki klasy D-400 z 
zabezpieczeniem zatrzaskowym, w terenach zielonych typ lekki klasy B-125 z zabezpieczeniem 
zatrzaskowym wg PN-EN 124:2000. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien 
być równy z nią, natomiast 
w trawnikach i zieleńcach powinien znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 
Pod dno studzienki należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 20cm w gruncie suchym lub podłoże z betonu 
C8/10 grubości 10cm i podsypkę filtracyjną grubości 20cm w gruntach nawodnionych. 
W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni 
studzienki z dwóch warstw bitizolu R+Pg. 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienki powinny być fabrycznie osadzone króćce dla 
przyłączy kanalizacyjnych do połączenia z kanałami. Studzienki należy montować w przygotowanym, 
odwodnionym wykopie. 
5.8. Studzienki ściekowe 
• Lokalizacja studzienek ściekowych 
Lokalizacja studzienek ściekowych wynika z rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych i ich 
rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku 
podłużnego. 
Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych należy wykonać w 



64 

Przedmiotowy opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).     

sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729:1999, PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 
jako typowe φ 500mm z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (nw < 5%), 
mrozoodpornego F-150 łączone na uszczelki samosmarujące z osadnikiem w dnie studzienki o głębokości 
1,0m. 
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe studni kanalizacyjnych powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną COBRTI INSTAL oraz Aprobatę Techniczną IBDM. 
Wpust ściekowy typu ciężkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000. 
5.9. Przykanaliki 
Trasa przykanalika powinna być prosta bez załamań w planie. Podana długość przykanalika w zestawieniu 
w Dokumentacji Projektowej jest długością mierzoną w rzucie. 
Podłączenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy wykonać za pomocą przykanalików z rur 
kanalizacyjnych dwuściennych z polipropylenu o sztywności obwodowej 8 kN/m2 200mm łączonych za 
pomocą kielicha i uszczelki. 
5.10. Podłączenie sączków podłużnych 
Sączki podłużne drogi głównej ( ekspresowej, DK47 oraz Węzłów ) należy podłączyć do studzienek 
ściekowych. Podłączenie należy wykonać poprzez wykucie otworu w studzience ściekowej, a następnie 
uszczelnić masami uszczelniającymi. Włączenia odcinków sączków należy wykonać do co drugiej studzienki 
ściekowej przy rozstawie studzienek co 30 i 35,0m ( maksymalna długość podłączanego odcinka sączka to 
80m ) ze spadkiem 2%. Szczegóły ułożenia sączków zgodnie z Dokumentacją Projektową części drogowej 
oraz ze specyfikacją D.03.03.01.20. 
5.11. Wyloty kanałów 
Wyloty kanałów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową z betonu C25/30 wodoszczelnego 
(W8), małonasiąkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150. Wylot składa się ze ściany czołowej, płyty 
dennej oraz 
2 skrzydeł tj. ścian bocznych. Na wylocie należy zamontować kratę zabezpieczającą z prętów stalowych 
Φ14mm lub klapę zwrotną odpowiedniej średnicy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przy wylotach kanalizacji do istniejących odbiorników, dno i skarpy cieku należy zabezpieczyć zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
5.12. Studzienki wpadowe 
Studzienki te wykonuje się w dnie rowów przydrożnych z elementów prefabrykowanych betonowych 
i żelbetowych w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-B-10729:1999, PN-EN 1917:2004 oraz 
PN-EN 1610:2002 jako typowe φ 1200mm, φ 1500mm, z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), 
małonasiąkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150 łączone na uszczelki samosmarujące z osadnikiem w 
dnie studni o głębokości 1,0m zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
W dnie rowu przydrożnego należy wykonać dodatkowo osadnik z betonu klasy C25/30 wodoszczelnego 
(W8), małonasiąkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150 z kratą zabezpieczającą z prętów stalowych 
Φ14mm. Osadniki mogą być wykonane z jednej strony studni wpadowej lub z dwóch stron w zależności od 
kierunku spływu wód opadowych rowem przydrożnym. 
Pod dno studzienki należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 grubości 10cm i podsypkę filtracyjną 
grubości 20cm. 
Przykrycie studzienki płytą żelbetową z otworem na właz kanałowy żeliwo-beton Φ600mm wg PN-EN 
124:2000 typ lekki klasy B-125 z zabezpieczeniem zatrzaskowym. 
5.13. Studzienki kaskadowe 
Studzienki kaskadowe z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych w sposób odpowiadający 
wymaganiom normy PN-B-10729:1999, PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN 1610:2002 jako typowe φ 
1200mm,φ 1500mm, z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (nw < 5%), 
mrozoodpornego F-150 łączone na uszczelki samosmarujące wykonać ze spadem w rurze pionowej 
umieszczonej na zewnątrz studzienki w obudowie z betonu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Pod dno studzienki należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 10cm w gruncie suchym lub podłoże z betonu 
C8/10 grubości 10cm i podsypkę filtracyjną grubości 20cm w gruntach nawodnionych. 
W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni 
studzienki z dwóch warstw roztwór asfaltowy w rozpuszczalniku organicznym do zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego elementów z betonu Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach 
studzienki powinny być fabrycznie osadzone króćce dla przyłączy kanalizacyjnych do połączenia z kanałami. 
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie. 
5.14. Studzienka z zastawkami 
Studnię z zastawkami należy wykonać jako prostokątną o wymiarach 1660x1060mm z betonu C35/45, 
wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150. Przykrycie studni pokrywą 
betonową z otworem na właz kanałowy zeliwo-beton typu B-125 wg PN-EN-124:2000 z zabezpieczeniem 
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zatrzaskowym. 
Pod dno studzienki należy ułożyć podsypkę z piasku grubości 10cm w gruncie suchym lub podłoże z betonu 
C8/10 grubości 10cm i podsypkę filtracyjną grubości 20cm w gruntach nawodnionych. 
W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym wykonać izolację antykorozyjną zewnętrznych powierzchni 
studzienki z dwóch warstw roztwóru asfaltowy w rozpuszczalniku organicznym do zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego elementów z betonu . 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację 
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienki powinny być fabrycznie osadzone króćce dla 
przyłączy kanalizacyjnych do połączenia z kanałami. 
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie. 
W czasie montażu należy sprawdzić rzędne wlotu i wylotów rur kanałowych ze studni. Po połączeniu studni 
z kanalizacją należy przystąpić do zasypywania. 
Na wewnętrznej ścianie studni u wylotów kanału należy zamontować zastawki kanałowe φ 500mm oraz 
600mm z żeliwa ZL 250 odpornego na korozję, o napędzie ręcznym mające na celu odcięcie wypływu 
w wypadku przedostania się do kanalizacji substancji mogących stanowić zagrożenie dla odbiornika. 
5.15. Montaż separatora 
• Montaż separatora lamelowego 
Separator należy zamontować w ciągu projektowanego kanału deszczowego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w oparciu o instrukcję montażu dostarczoną przez jego renomowanego Producenta lub 
Dystrybutora. 
W wykopie o odpowiednich wymiarach wykonać warstwę podbudowy betonowej grubości 10cm z betonu 
klasy C8/10 na podsypce piaskowej grubości 10cm. 
Uwaga: w przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nienośnego, separator należy posadowić na 
płycie fundamentowej z dodatkową podsypką oraz zakotwić. 
W czasie wykonywania wykopu należy pamiętać o zapewnieniu możliwości dojazdu samochodu 
dostawczego 
i dźwigu w pobliże miejsca montażu. 
Do podnoszenia i przemieszczenia urządzeń należy używać pętli transportowych dostarczonych razem 
z urządzeniami. Należy je wkręcić w specjalne tulejki osadzone w korpusie urządzenia. Długość zawiesi 
liniowych powinna wynosić 1,5 razy średnica zbiornika urządzenia. 
Korpus należy umieścić w wykopie w osi przewodu kanalizacyjnego, sprawdzając rzędne, odpowiednie 
ustawienie kierunków wlotu/wylotu (oznaczone na korpusie) oraz pionowe ustawienie zbiornika. 
Podczas montowania korpusu zaleca się zasypywanie wykopu wokół zamontowanych i uszczelnionych 
elementów korpusu, żwirem lub inny gruntem niespoistym (układanym warstwami grubości ok. 30 cm 
i zagęszczanym) do wysokości ułatwiającej położenie i uszczelnienie jego kolejnego elementu, aż do 
osiągnięcia rzędnej spodu podłączanych rur. 
Jeżeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygotowanego otworu wlotowego i wylotowego, 
należy po zmontowaniu korpusu wykonać je na odpowiednich rzędnych 
Końcówki rur kanalizacyjnych (w zależności od ich rodzaju) podłącza się do osadzonych w korpusie 
uszczelek, przejść szczelnych, króćców podłączeniowych lub obetonowuje się w przygotowanych otworach. 
Należy sprawdzić rzędne wlotu i wylotu rur kanałowych w separatorze. 
W sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez cały czas robót poziomu 
wody poniżej dna wykopu raz zapewnienie odpowiedniej wyporności urządzenia. 
Separatory lamelowe dostarczane są z zamontowanymi ścianami wewnętrznymi. 
W celu dopasowania rzędnej pokrywy do poziomu terenu korpus separatora może zostać nadbudowany 
kręgami betonowymi. Szczelność styków między kręgami uzyskujemy przez zastosowanie uszczelek 
gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej. 
Po zamontowaniu kręgów nadbudowy i zakończeniu prac uszczelniających należy na ostatnim kręgu, na 
warstwie zaprawy ułożyć żelbetową pokrywę urządzenia, w taki sposób, aby krótsza krawędź otworu była 
równoległa do ścian wewnętrznych separatora (umożliwi to wyciągnięcie sekcji lamelowych w czasie 
czyszczenia urządzenia). W przypadku, gdy w urządzeniu nie przewiduje się kręgów nadbudowy, pokrywę 
należy ułożyć na warstwie zaprawy bezpośrednio na korpusie. Po ułożeniu pokrywy zamontować 
właz/włazy. 
Po zakończeniu prac montażowych należy umieścić wewnątrz separatora (opuścić na linkach) sekcje 
lamelowe. Linki należy zamocować w takim miejscu, aby możliwe było wyciągnięcie sekcji lamelowych 
z poziomu terenu. Zaleca się zaczepienie linek na uchwycie umieszczonym w pokrywie separatora 
bezpośrednio pod włazem. 
Zaleca się, aby sekcje lamelowe były umieszczane w separatorze bezpośrednio przed oddaniem urządzenia 
do użytkowania (separator powinien być oczyszczony ze zgromadzonych w nim zanieczyszczeń). 
Zapobiegnie to ewentualnemu uszkodzeniu sekcji przez piasek, gruz, kamienie, fragmenty drewna 
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budowlanego i inne zanieczyszczenia stałe spłukiwane do kanalizacji z terenu budowy. 
Po zakończeniu montażu należy zasypać wykop gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami. Podczas 
zasypywania wykopu i zagęszczania gruntu należy zachować szczególną ostrożność nie dopuszczając do 
zniszczeń w połączeniu rur z urządzeniem oraz unikać nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki 
separatora. 
Pokrywy separatora powinny być oznakowane nazwą „Separator”, wraz z klasą pokrywy zgodnie z normą. 
Wewnątrz separatora powinna być umieszczona tablica znamionowa zawierająca informacje o rodzaju, typie, 
wartości znamionowej separatora, pojemności separatora, roku budowy i nazwie producenta urządzenia. 
Po zakończeniu montażu należy unieść pływak i napełnić separator czystą wodą aż do przelania przez otwór 
wylotowy. Po napełnieniu separatora pływak należy swobodnie opuścić. W przeciwnym wypadku pływak 
może ulec zassaniu, co spowoduje zablokowanie odpływu z separatora i spiętrzenie ścieków. 
• Montaż separatora koalescencyjnego 
Separator należy zamontować w ciągu projektowanego kanału deszczowego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w oparciu o instrukcję montażu dostarczoną przez jego renomowanego Producenta lub 
Dystrybutora. 
W wykopie o odpowiednich wymiarach wykonać warstwę podbudowy betonowej grubości 10cm z betonu 
klasy C8/10 na podsypce piaskowej grubości 10cm. 
Uwaga: w przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nienośnego, separator należy posadowić na 
płycie fundamentowej z dodatkową podsypką oraz zakotwić. 
W czasie wykonywania wykopu należy pamiętać o zapewnieniu możliwości dojazdu samochodu 
dostawczego i dźwigu w pobliże miejsca montażu. 
Do podnoszenia i przemieszczenia urządzeń należy używać pętli transportowych dostarczonych razem 
z urządzeniami. Należy je wkręcić w specjalne tulejki osadzone w korpusie urządzenia. Długość zawiesi 
liniowych powinna wynosić 1,5 razy średnica zbiornika urządzenia. 
Korpus należy umieścić w wykopie w osi przewodu kanalizacyjnego, sprawdzając rzędne, odpowiednie 
ustawienie kierunków wlotu/wylotu (oznaczone na korpusie) oraz pionowe ustawienie zbiornika. 
Podczas montowania korpusu zaleca się zasypywanie wykopu wokół zamontowanych i uszczelnionych 
elementów korpusu, żwirem lub inny gruntem niespoistym (układanym warstwami grubości ok. 30 cm 
i zagęszczanym) do wysokości ułatwiającej położenie i uszczelnienie jego kolejnego elementu, aż do 
osiągnięcia rzędnej spodu podłączanych rur. 
Jeżeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygotowanego otworu wlotowego i wylotowego, 
należy po zmontowaniu korpusu wykonać je na odpowiednich rzędnych 
W tak przygotowanym korpusie zamontować wyposażenie wewnętrzne urządzenia. 
Wlot/wylot z separatora stanowi wyprowadzony z korpusu króciec ze stali nierdzewnej przystosowany do 
podłączenia rury gładkościennej PCV. Podłączenie rur innych typów – za pomocą odpowiednich złączek. 
Otwór wlotowy do separatora wyposażony jest w uszczelkę gumową zapewniającą szybkie, szczelne 
i elastyczne połączenie rury. Należy sprawdzić rzędne wlotu i wylotu rur kanałowych w separatorze. W 
sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez cały czas robót poziomu 
wody poniżej dna wykopu raz zapewnienie odpowiedniej wyporności urządzenia. 
W celu dopasowania rzędnej pokrywy do poziomu terenu korpus separatora może zostać nadbudowany 
kręgami betonowymi. Szczelność styków między kręgami uzyskujemy przez zastosowanie uszczelek 
gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej. 
Po zamontowaniu kręgów nadbudowy i zakończeniu prac uszczelniających należy na ostatnim kręgu na 
warstwie zaprawy ułożyć żelbetową pokrywę urządzenia, w taki sposób, aby właz znajdował się nad 
kolumną koalescencyjną (umożliwi to wyciągnięcie wkładu koalescencyjnego w czasie kontroli i czyszczenia 
separatora). 
W przypadku, gdy w urządzeniu nie przewiduje się kręgów nadbudowy, pokrywę należy ułożyć na warstwie 
zaprawy bezpośrednio na korpusie. Po ułożeniu pokrywy zamontować właz/włazy. 
Podczas zasypywania wykopu i zagęszczania gruntu należy zachować szczególną ostrożność nie 
dopuszczając do zniszczeń w połączeniu rur z urządzeniem oraz unikać nierównomiernego nacisku gruntu na 
ścianki separatora. 
Pokrywy separatora powinny być oznakowane nazwą „Separator”, wraz z klasą pokrywy zgodnie z normą. 
Wewnątrz separatora powinna być umieszczona tablica znamionowa zawierająca informacje o rodzaju, typie, 
wartości znamionowej separatora, pojemności separatora, roku budowy i nazwie producenta urządzenia. 
Po zakończeniu montażu należy unieść pływak i napełnić separator czystą wodą aż do przelania przez otwór 
wylotowy. Po napełnieniu separatora pływak należy swobodnie opuścić. W przeciwnym wypadku pływak 
może ulec zassaniu, co spowoduje zablokowanie odpływu z separatora i spiętrzenie ścieków. 
5.16. Montaż osadnika i osadnika wirowego 
Osadnik należy zamontować w ciągu projektowanego kanału deszczowego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w oparciu o instrukcję montażu dostarczoną przez jego renomowanego Producenta lub 
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Dystrybutora. 
W wykopie o odpowiednich wymiarach wykonać warstwę podbudowy betonowej grubości 10cm z betonu 
klasy C8/10 na podsypce piaskowej grubości 10cm. 
Uwaga: w przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nienośnego, osadnik należy posadowić na 
płycie fundamentowej z dodatkową podsypką oraz zakotwić. 
W czasie wykonywania wykopu należy pamiętać o zapewnieniu możliwości dojazdu samochodu 
dostawczego 
i dźwigu w pobliże miejsca montażu. 
Do podnoszenia i przemieszczenia urządzeń należy używać pętli transportowych dostarczonych razem 
z urządzeniami. Należy je wkręcić w specjalne tulejki osadzone w korpusie urządzenia. Długość zawiesi 
liniowych powinna wynosić 1,5 razy średnica zbiornika urządzenia. 
W wykopie ustawić sekcję denną osadnika na projektowanej rzędnej, w osi przewodu kanalizacyjnego. 
Na sekcji dennej zamontować następne elementy korpusu zgodnie z kolejnością podaną w protokole 
przekazania urządzenia. Szczelność połączeń między elementami betonowymi uzyskuje się przez 
zastosowanie uszczelek gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej. Dokładnie wypoziomować osadnik. 
Podczas montowania korpusu zaleca się zasypywanie wykopu wokół zamontowanych i uszczelnionych 
elementów korpusu, żwirem lub inny gruntem niespoistym (układanym warstwami grubości ok. 30 cm 
i zagęszczanym) do wysokości ułatwiającej położenie i uszczelnienie jego kolejnego elementu, aż do 
osiągnięcia rzędnej spodu podłączanych rur. 
Jeżeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygotowanego otworu wlotowego i wylotowego, 
należy po zmontowaniu korpusu wykonać je na odpowiednich rzędnych. 
Deflektor należy zamontować na otworze wlotowym wewnątrz osadnika tak, aby jego górna krawędź była na 
wysokości osi otworu. 
Końcówki rur kanalizacyjnych (w zależności od ich rodzaju) podłącza się do osadzonych w korpusie 
uszczelek, przejść szczelnych, króćców podłączeniowych lub obetonowuje się w przygotowanych otworach. 
Należy sprawdzić rzędne wlotu i wylotu rur kanałowych w osadniku. 
W sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez cały czas robót poziomu 
wody poniżej dna wykopu raz zapewnienie odpowiedniej wyporności urządzenia. 
W celu dopasowania rzędnej pokrywy do poziomu terenu korpus osadnika może zostać nadbudowany 
kręgami betonowymi. Szczelność styków między kręgami uzyskuje się przez zastosowanie uszczelek 
gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej. 
Po zamontowaniu kręgów nadbudowy i zakończeniu prac uszczelniających należy na ostatnim kręgu, 
na warstwie zaprawy ułożyć żelbetową pokrywę urządzenia, w taki sposób aby otwór eksploatacyjny znalazł 
się w pobliżu wlotu do osadnika. 
W przypadku, gdy w urządzeniu nie przewiduje się kręgów nadbudowy, pokrywę należy ułożyć na warstwie 
zaprawy bezpośrednio na korpusie. Po ułożeniu pokrywy zamontować właz. 
Po zakończeniu montażu należy zasypać wykop gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami. Podczas 
zasypywania wykopu i zagęszczania gruntu należy zachować szczególną ostrożność nie dopuszczając do zniszczeń w 
połączeniu rur z urządzeniem oraz unikać nierównomiernego nacisku gruntu na ścianki 
osadnika. 
Wewnątrz osadnika powinna być umieszczona tablica znamionowa zawierająca informacje o rodzaju, typie, 
objętości osadnika, roku budowy i nazwie producenta urządzenia. 
5.17. Montaż osadnika z dodatkową pojemnością i zamknięciem pływakowym 
Osadnik należy zamontować w ciągu projektowanego kanału deszczowego zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w oparciu o instrukcję montażu dostarczoną przez jego renomowanego Producenta lub 
Dystrybutora. 
W wykopie o odpowiednich wymiarach wykonać warstwę podbudowy betonowej grubości 10cm z betonu 
klasy C8/10 na podsypce piaskowej grubości 10cm. 
Uwaga: w przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu gruntu nienośnego, osadnik należy posadowić na 
płycie fundamentowej z dodatkową podsypką oraz zakotwić. 
W czasie wykonywania wykopu należy pamiętać o zapewnieniu możliwości dojazdu samochodu 
Dostawczego i dźwigu w pobliże miejsca montażu. 
Do podnoszenia i przemieszczenia urządzeń należy używać pętli transportowych dostarczonych razem 
z urządzeniami. Należy je wkręcić w specjalne tulejki osadzone w korpusie urządzenia. Długość zawiesi 
liniowych powinna wynosić 1,5 razy średnica zbiornika urządzenia. 
W wykopie ustawić sekcję denną osadnika na projektowanej rzędnej, w osi przewodu kanalizacyjnego. 
Na sekcji dennej zamontować następne elementy korpusu zgodnie z kolejnością podaną w protokole 
przekazania urządzenia. Szczelność połączeń między elementami betonowymi uzyskuje się przez 
zastosowanie uszczelek gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej. Dokładnie wypoziomować osadnik. 
Podczas montowania korpusu zaleca się zasypywanie wykopu wokół zamontowanych i uszczelnionych 
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elementów korpusu, żwirem lub inny gruntem niespoistym (układanym warstwami grubości ok. 30 cm 
i zagęszczanym) do wysokości ułatwiającej położenie i uszczelnienie jego kolejnego elementu, aż do 
osiągnięcia rzędnej spodu podłączanych rur. 
Jeżeli w dostarczonych elementach korpusu nie ma przygotowanego otworu wlotowego i wylotowego, 
należy po zmontowaniu korpusu wykonać je na odpowiednich rzędnych. 
W tak przygotowanym korpusie zamontować wyposażenie wewnętrzne urządzenia. 
Wlot/wylot z osadnika stanowi wyprowadzony z korpusu króciec ze stali nierdzewnej przystosowany do 
podłączenia rury gładkościennej PCV. Podłączenie rur innych typów – za pomocą odpowiednich złączek. 
Otwór wlotowy do osadnika wyposażony jest w uszczelkę gumową zapewniającą szybkie, szczelne i 
elastyczne połączenie rury. Należy sprawdzić rzędne wlotu i wylotu rur kanałowych w osadnika W sytuacji 
wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne jest utrzymywanie przez cały czas robót poziomu wody 
poniżej dna wykopu raz zapewnienie odpowiedniej wyporności urządzenia. 
W celu dopasowania rzędnej pokrywy do poziomu terenu korpus osadnika może zostać nadbudowany 
kręgami betonowymi. Szczelność styków między kręgami uzyskujemy przez zastosowanie uszczelek 
gumowych i/lub zaprawy wodoszczelnej. 
Po zamontowaniu kręgów nadbudowy i zakończeniu prac uszczelniających należy na ostatnim kręgu na 
warstwie zaprawy ułożyć żelbetową pokrywę urządzenia, w taki sposób, aby właz znajdował się nad 
kolumną koalescencyjną (umożliwi to wyciągnięcie wkładu koalescencyjnego w czasie kontroli i czyszczenia 
separatora). 
W przypadku, gdy w urządzeniu nie przewiduje się kręgów nadbudowy, pokrywę należy ułożyć na warstwie 
zaprawy bezpośrednio na korpusie. Po ułożeniu pokrywy zamontować właz/włazy. 
Podczas zasypywania wykopu i zagęszczania gruntu należy zachować szczególną ostrożność nie 
dopuszczając do zniszczeń w połączeniu rur z urządzeniem oraz unikać nierównomiernego nacisku gruntu na 
ścianki osadnika. 
Po zakończeniu montażu należy unieść pływak i napełnić separator czystą wodą aż do przelania przez otwór 
wylotowy. Po napełnieniu osadnika pływak należy swobodnie opuścić. W przeciwnym wypadku pływak 
może ulec zassaniu, co spowoduje zablokowanie odpływu z osadnika i spiętrzenie ścieków. 
Wewnątrz osadnika powinna być umieszczona tablica znamionowa zawierająca informacje o rodzaju, typie, 
objętości osadnika, roku budowy i nazwie producenta urządzenia. 
5.18. Montaż zbiornika bezodpływowego - awaryjnego 
Zbiornik należy zabudować zgodnie z wytycznymi Producenta. 
W dnie wykopu ułożyć i zagęścić 50 cm warstwę podsypki żwirowej. W celu ustabilizowania zbiornika w 
miejscu zamontowania należy napełnić go 20 cm warstwą wody. Ostrożnie zagęścić warstwę zasypki 
żwirowej wokół podstawy zbiornika. Kontynuować układanie i zagęszczanie warstw piasku o grubości 20 cm 
i jednocześnie napełniać zbiornik wodą, aż do poziomu rur kanalizacyjnych. 
5.19. Podłączenie urządzeń 
Przy podłączaniu urządzeń do kanalizacji należy przestrzegać wytycznych producenta rur. 
Założenia ogólne: 
• Ustawić rurę kanalizacyjną osiowo do Wlotu/Wylotu urządzenia, 
• Zwilżyć uszczelkę kielicha rury i zewnętrzną powierzchnię króćca środkiem poślizgowym, 
• Powoli wcisnąć kielich na króciec na głębokość określoną przez producenta rur, • Poruszyć rurę 
przyłączeniową w różnych kierunkach w celu ułożenia się uszczelki. 
5.20. Montaż elementów odwodnienia liniowego 
Lokalizacja ciągów odwodnienia liniowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Spadek elementów odwodnienia liniowego należy dostosować do spadków projektowanej niwelety drogi, 
ukształtowania terenu zgodnie z projektem drogowym. 
Podłoże pod elementy oraz obudowę elementów należy wykonywać w oparciu specyfikacje Producenta 
dotyczącą wymiarów ławy betonowej dla korytek w danej klasie odciążenia. 
Montaż wszystkich elementów odwodnienia liniowego o instrukcję montażu dostarczoną przez jego 
renomowanego Producenta lub Dystrybutora. 
Podłączenie studzienek odpływowych odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej za pomocą 
przykanalików z rur PP SN8 DN200. 
5.21. Przekroczenia pod przeszkodą 
Przekroczenia należy wykonać metodą przewiertową przy pomocy rur stalowych. 
Przekroczenia należy uzgodnić z właścicielami przekraczanych obiektów. 
Kolejność robót przy wykonaniu przewiertu: 
• wytyczenie w terenie osi przekroczenia, 
• wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej, 
• umocnienie ścian komór, 
• wykonanie odwodnienia na dnie komór (podsypka + drenaż + pompy), 
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• wykonanie ściany oporowej, 
• montaż urządzenia do wykonania przewiertu, 
• wykonanie przewiertu rurą stalową, 
• połączenie rur przewiertowych przez spawanie na styk, 
• demontaż urządzenia do wykonania przewiertu, 
• rozbiórka ściany oporowej, 
• montaż rury przewodowej w rurze przewiertowej za pomocą płóz dystansowych, 
• uszczelnienie końcówek rury przewiertowej i przewodowej pianką poliuretanową.i manszetami 
gumowymi, 
• wypełnienie przestrzeni między rurą przewiertową a przewodową piaskiem lub betonem 
komórkowym, 
• demontaż umocnień ścian komór przewiertowej i odbiorczej, 
Projekt wykonawczy przewiertów Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
5.22. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu wykopu. 
5.22.1. Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej ( 50 cm ponad kanał ) 
Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien 
być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem 
sypkim. 
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym zagęszczeniem, 
warstwami grubości 10-20cm przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających, po obu stronach do wartości 
wskaźnika ls ≥0,98. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po 
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek i wylotów. 
5.22.2. Zasypywanie kanału do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub grubości 
30cm przy zagęszczaniu mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu do wartości wskaźnika 
ls ≥ 0,98. Sprawdzenie zagęszczenia co 50m. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Zasyp wykopu kanału z zagęszczeniem gruntu w obrębie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205:1998 
5.22.3. Rozbiórka obudowy ścian wykopów 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzana etapowo, w miarę zasypywania 
wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: • 0,5m 
– z wykopów w gruntach spoistych, 
• 0,3m – z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych możliwości jej 
usunięcia. 
5.22.4. Nasypy 
Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami. Miąższość warstw nasypu należy ustalać 
w zależności od rodzaju materiału, od wymaganego zagęszczenia oraz od rodzaju sprzętu zagęszczającego. 
Na odcinkach kanałów gdzie przykrycie jest niewystarczające należy wykonać obsypkę rur oraz dodatkowo 
kanał ocieplić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
5.23. Ochrona przed korozją 
Stopnie złazowe powinny być odporne na korozję. Powinno to być osiągane przez zastosowanie metalu 
o odpowiednich właściwościach lub uszlachetnianie powierzchni, lub pokrywanie tworzywami sztucznymi. 
Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą podkładową cynkową 
oraz lakierem bitumicznym. 
Zewnętrzna powierzchnia ścian studzienek prefabrykowanych powinna być posmarowana środkami 
bitumicznymi. W przypadku występowania agresywnych wód gruntowych zewnętrzna powierzchnia ścian 
powinna być odpowiednio zabezpieczona. 
Wyloty, a w agresywnym środowisku gruntowym także zewnętrzne ściany studzienek prefabrykowanych 
należy zaizolować 2 x lepikiem lub kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z kompozycji bitumiczno - rozpuszczalnikowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00.00. "Wymagania ogólne". Celem 
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kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera oraz Użytkownika, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• ustalenie metod wykonywania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.3. Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanalizacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie 
użytych materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
6.4. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową obejmuje: 
• sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty, 
• sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, 
• sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do Dokumentacji 
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez 
Inżyniera, 
• sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 
• sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
6.5. Badanie wykonania wykopów 
6.5.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów 
Sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym 
sprzętem. 
6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów 
Przeprowadza się przez: 
• pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu i porównanie z Dokumentacją Projektową, 
• sprawdzenie odpływu wód opadowych z krawędzi wykopu przez oględziny zewnętrzne 
• pomiar głębokości wykopu z dokładnością do 0,10m. 
6.5.4. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 
wymaganiom: 
• ma naturalną wilgotność, 
• nie został podebrany, 
• jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
6.5.5. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego 
Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu niwelatorem, z dokładnością do 1cm i porównanie 
z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m. 
6.5.6. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez 
wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od 
poziomu podłoża naturalnego oraz grubość warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1cm. Pomiar 
należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 
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6.5.7. Badanie drenażu poziomego 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki 
filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1cm. 
Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 
6.6. Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego 
Badanie grubości podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym 
obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka. 
6.7. Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
• rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
• wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
• obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu 
w danym punkcie. 
6.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 
6.8.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na 
szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
6.8.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej 
w trzech wybranych miejscach badanego kanału nieprzełazowego. Dokładność wykonania 5cm÷ 10cm. 
6.8.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu 
poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. 
Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność wykonania 
1cm ÷ 5cm. 
6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić 
w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek 
wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki. Dokładność wykonania do 5 cm. 
6.8.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.8.6. Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 
• sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne, pomiar odległości od przewodów oraz kabli i porównanie 
z normatywną odległością, 
• sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od 
wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 
• sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
• pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 
stopni, 
• sprawdzeniu komina włazowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu studzienki wpadowej przez oględziny zewnętrzne, 
• sprawdzeniu studzienki z zastawkami przez oględziny zewnętrzne. 
6.8.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzenia, 
czy przylega trwale na całej powierzchni. 
Zmierzyć wysokość położenia izolacji ponad poziomem zwierciadła wody gruntowej. Pomiary 
wykonać z dokładnością do 1cm. 
6.9. Badanie szczelności 
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Szczelność kanału wraz z podłączeniami i studzienkami kanalizacyjnymi należy zbadać zgodnie z normą 
PN-EN 1610: 2002. 
6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur 
kanalizacyjnych powinna wynosić co najmniej 0,50m. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności 
ubicia jej z boków przewodu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,10m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0m. 
6.11. Badanie prawidłowości wykonania deskowań dla konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 
• szczelność deskowania i jego sztywność, 
• odchyłki wymiarowe: 
• dla ścian pionowych o wysokości do 5 m do ± 10 mm, 
• dla przemieszczenia osi deskowania ścian ± 10 mm, 
• odległości między wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian ± 5 mm, 
• miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem ± 3 mm, 
• długość konstrukcji ± 20 mm. 
6.12. Badania składników betonu 
Badanie cementu 
• czasu wiązania, 
• zmiany objętości, 
• obecności grudek. 
Badanie kruszywa 
• składu ziarnowego, 
• zawartości pyłów, 
• zawartości zanieczyszczeń, 
• wilgotności. Badanie wody 
6.13. Badanie mieszanki betonowej 
Badanie mieszanki betonowej: 
• urabialności, 
• konsystencji, 
• zawartości powietrza. 
6.14. Badanie zabezpieczenia przed korozją 
Izolację zewnętrzną komór żelbetowych należy opukać młotkiem drewnianym dla stwierdzania czy 
wykonana izolacja przylega trwale na całej powierzchni. 
6.15. Badania zasypu 
Zbadanie rodzaju materiału użytego do zasypu. 
Oznaczenie wilgotności naturalnej gruntu i określenie wskaźnika zagęszczenia. 
6.16. Badanie odbiorcze separatorów, osadników 
Badania te polegają na sprawdzeniu : 
• głębokości posadowienia urządzenia, 
• grubości i jakości wymaganego podłoża przez porównanie danych w Dokumentacji Projektowej, 
• lokalizacji urządzenia w stosunku do kanału deszczowego, 
• stopnia zagęszczenia gruntu nad i wokół urządzenia, 
• zamontowanego urządzenia przez porównanie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej 
z danymi z Dokumentacji Projektowej, 
• średnic oraz osadzenia kanału dopływowego i odpływowego w ścianach urządzenia przez oględziny 
zewnętrzne, 
• typu oraz szczelności włazów , 
• zasypu urządzenia przez oględziny zewnętrzne. 
6.17. Badanie szczelności separatorów, osadników 
Sprawdzenie szczelności i funkcjonowania urządzenia w oparciu o dokumentację producenta. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, 
na wniosek Wykonawcy Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 
6.18. Badanie odbiorcze zbiornika bezodpływowego 
Badania te polegają na sprawdzeniu : 
• głębokości posadowienia zbiornika, 
• grubości i jakości wymaganego podłoża przez porównanie danych w Dokumentacji 
Projektowej, 
• lokalizacji zbiornika w stosunku do kanału deszczowego, 
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• stopnia zagęszczenia gruntu nad i wokół zbiornika, 
• zamontowanego zbiornika przez porównanie danych umieszczonych na tabliczce znamionowej z danymi 
z Dokumentacji Projektowej, 
• średnic oraz osadzenia kanału dopływowego w ściance zbiornika przez oględziny zewnętrzne, 
• typu oraz szczelności włazów , 
• zasypu zbiornika przez oględziny zewnętrzne. 
6.19. Badanie odbiorcze jakości wykonania odwodnienia liniowego 
Zakres kontroli 
• sprawdzenie cech zewnętrznych elementów odwodnienia (brak ubytków, spękań) 
• sprawdzenie prostoliniowości ułożenia 
• sprawdzenie prawidłowego montażu żeliwnych rusztów przykrywających na elementach rewizyjnych 
i studzienkach (ruszty mocowane za pomocą śrub) 
• kontrola prawidłowości wysokościowego ułożenia ciągów odwodnienia 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: 
• 1 m ( metr ) kanalizacji deszczowej, 
• 1 kpl. ( komplet ) urządzenia oczyszczającego określonego typu i wielkości, 
• 1 kpl. ( komplet ) zbiornika bezodpływowego określonego typu i wielkości. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wykonane roboty budowlane podlegają odbiorowi wg zasad określonych w ST DM.00.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami. 
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a mianowicie: 
• wykonanie podłoża, 
• ułożenie przewodu, 
• montaż studzienek i urządzeń oczyszczających, zbiornika. 
Przedłożone dokumenty: 
• dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 
zdawczo-odbiorcze, 
• dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 
poziom wód gruntowych, 
• dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 
• podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbioru robót. 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań 
8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały 
i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
8.4.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę 
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robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów kanalizacji deszczowej. 
Cena wykonania 1 metra rurociągu, kanału lub przykanalika kanalizacji deszczowej obejmuje: 
• składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
• geodezyjne wytyczenie trasy kanału, 
• czasowe zajęcie terenu działek prywatnych dla potrzeb wykonania kanalizacji, 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem nawierzchni mas mineralno-bitumicznych , rozebranie 
podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu z terenu wraz z kosztami utylizacji 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt zakupu materiałów, 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych wraz z odwozem gruntu (o ile nie będzie 
ponownie wykorzystany) wraz z umocnieniem ścian wykopu (sposób i technologia wybrana przez 
Wykonawcę) 
• odwodnienie wykopu w trakcie robót wraz z pompowaniem i odwozem (sposób i technologia wybrana 
przez Wykonawcę), 
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie podsypki 
• w gruntach nawodniony ułożenie podsypki filtracyjnej wraz z ułożeniem rury drenarskiej pod kanały 
i podłączenie sączków, drenaży do studni kanalizacji deszczowej średnio co 80 m ( co druga 
studzienka drenarska) 
• wykonanie obsypki, 
• ułożenie rur kanalizacyjnych, 
• ułożenie przykanalików wraz z podłączeniem, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• odwóz nadmiaru gruntu, 
• doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie siewu trawy 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
• wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową, 
• wykonanie próby szczelności, 
• odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów w uzgodnieniu z Inżynierem, 
• odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko w uzgodnieniu 
z Inżynierem, koszt składowania lub utylizacji na składowisku odpadów, projekt odwodnienia 
wykopów na czas budowy, koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu 
obiektów krzyżowanych, 
• wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową, 
• wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 
• zdrowia oraz nadzoru użytkownika, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• inne prace i koszty niezbędne do wykonania budowy kanalizacji deszczowej. 
Cena montażu 1 kompletu studni kanalizacyjnej, studzienki ściekowej, studzienki rewizyjnej, 
kaskadowej, wpadowej określonego typu i wielkości obejmuje: 
• geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni, 
• czasowe zajęcie terenu dla potrzeb lokalizacji urządzenia 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem nawierzchni mas mineralno-bitumicznych , rozebranie 
podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu z terenu wraz z kosztami utylizacji 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt zakupu materiałów, 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych wraz z umocnieniem ścian wykopu (sposób 
i technologia wybrana przez Wykonawcę), 
• odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem i odwozem, 
• podłączenie sączków i drenaży 
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• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonanie obsypki, 
• wykonanie podłoża pod urządzenie , 
• montaż urządzenia, 
• podłączenie rur, 
• montaż kręgów nadbudowy i pokrywy, 
• wykonanie dokumentacji oraz rysunków roboczych obciążenia urządzeń w przypadku 
• wystąpienia wody gruntowej, 
• wykonanie płyt dociążających, 
• wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
• zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
• odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów w uzgodnieniu z Inżynierem, 
• odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko 
w uzgodnieniu z Inżynierem, 
• koszt składowania lub utylizacji na składowisku odpadów, 
• projekt odwodnienia wykopów na czas budowy, 
• koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 
• zagospodarowanie terenu wokół urządzenia, 
• wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową, 
• wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 
• zdrowia oraz nadzoru użytkownika, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• inne prace i koszty niezbędne do wykonania urządzenia oczyszczającego. 
Cena montażu 1 kompletu urządzenia oczyszczającego określonego typu i wielkości obejmuje: 
• geodezyjne wytyczenie lokalizacji urządzenia oczyszczającego, 
• czasowe zajęcie terenu dla potrzeb lokalizacji urządzenia oczyszczającego, 
• roboty przygotowawcze, 
roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem nawierzchni mas mineralno-bitumicznych , rozebranie podbudowy 
z kruszywa, wywiezienie gruzu z terenu wraz z kosztami utylizacji dostarczenie materiałów, koszt zakupu 
materiałów, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych wraz z umocnieniem ścian wykopu 
(sposób i technologia wybrana przez Wykonawcę), 
• odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem i odwozem, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie płyt dociążających, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonanie obsypki, 
• wykonanie podłoża pod urządzenie oczyszczające, 
• montaż urządzenia oczyszczającego, 
• podłączenie rur, 
• montaż kręgów nadbudowy i pokrywy, 
• wykonanie dokumentacji oraz rysunków roboczych obciążenia urządzeń w przypadku wystąpienia wody 
gruntowej, 
• wykonanie płyt dociążających, 
• wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
• zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
• odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów w uzgodnieniu z Inżynierem, 
• odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko w uzgodnieniu z 
Inżynierem, 
• koszt składowania lub utylizacji na składowisku odpadów, 
• projekt odwodnienia wykopów na czas budowy, 
• koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych, 
• zagospodarowanie terenu wokół urządzenia, 
• wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową, 
• wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz nadzoru użytkownika, 
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• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• inne prace i koszty niezbędne do wykonania urządzenia oczyszczającego. 
Cena montażu 1 kompletu zbiornika bezodpływowego określonego typu i wielkości obejmuje: 
• geodezyjne wytyczenie lokalizacji zbiornika, 
• czasowe zajęcie terenu dla potrzeb lokalizacji zbiornika, 
• roboty przygotowawcze, 
• roboty rozbiórkowe związane z rozebraniem nawierzchni mas mineralno-bitumicznych , rozebranie 
podbudowy z kruszywa, wywiezienie gruzu z terenu wraz z kosztami utylizacji 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt zakupu materiałów, 
• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych wraz z umocnieniem ścian wykopu (sposób i 
technologia wybrana przez Wykonawcę), 
• odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem i odwozem, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonanie obsypki, 
• wykonanie płyt dociążających, 
• wykonanie podłoża pod zbiornik, 
• montaż zbiornika, 
• wykonanie dokumentacji oraz rysunków roboczych obciążenia zbiornika w przypadku wystąpienia wody 
gruntowej, 
• wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
• zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu, 
• odwóz gruntu nieprzydatnego na składowisko odpadów w uzgodnieniu z Inżynierem, 
• odwóz nadmiaru gruntu nadającego się do wbudowania na tymczasowe składowisko w uzgodnieniu z 
Inżynierem, 
• koszt składowania lub utylizacji na składowisku odpadów, projekt odwodnienia wykopów na czas 
budowy, 
• koszt niezbędnych nadzorów użytkowników terenu i obiektów krzyżowanych 
• zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, 
• wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową, 
• wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robót, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz nadzoru użytkownika, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• inne prace i koszty niezbędne do wykonania zbiornika. 
Cena wykonania 1 kompletu wylotu prefabrykowanego obejmuje: 
• składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
• pokrycie kosztów odszkodowań przy wejściu na grunty prywatne, 
• wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt zakupu materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie wylotu prefabrykowanego zgodnie z KPED 
• umocnieniami odbiornika poniżej i powyżej wylotu zgodnie z ST 
• przygotowanie i zamontowanie klapy zwrotnej, 
• przygotowanie i zamontowanie kratki zabezpieczającej wylot, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, • przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 
specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1 metra przeciągania rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych obejmuje: 
• składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1. 
• dostarczenie materiałów, 
• koszt zakupu materiałów, 
• ułożenie rur ochronnych wraz z izolacją, 
• wprowadzenie rurociągów do rur ochronnych na płozach dystansowych, 
• zamknięcia rur ochronnych manszetami, 
• ocieplenie rurociągów, 
• wykonanie obsypki, zasypek 
• wykonanie pozostałych wszelkich niezbędnych prac. 
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Cena wykonania 1 przewiertu sterowanego obejmuje: 
• składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1. 
• spełnienie wymagań technologicznych dotyczących kolejności robót i terminów, 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• sprawdzenie warunków gruntowych oraz zagospodarowania terenu, 
• dobranie sprzętu i technologii przewiertu do warunków gruntowych, 
• wykonanie przekopów kontrolnych, 
• wielokrotny montaż i demontaż głowic wiercących i wiertaków, 
• wielokrotne przemieszczanie sprzętu 
• przygotowanie stanowiska do wykonania przewiertu oraz dojazdu do stanowiska przewiertu, 
• zapewnienie miejsca na przygotowanie rur do wciągania, 
• zapewnienie na składowanie zużytej płuczki wraz z wszelkimi kosztami, 
• wykonanie otworu pilotażowego, 
• poszerzenie otworu – wielokrotne rozwiercanie aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu, 
• podawanie płuczki do otworu, 
• przeciąganie rurociągu przewodowego wraz z zamontowaniem płóz poślizgowych oraz manszet 
zamykających, 
• demontaż urządzeń i sprzętu, 
• likwidacja stanowisk i placów montażowych i składowych, 
wywóz zużytej płuczki na odkład wraz z wszelkimi kosztami, 
wykonania badań i pomiarów, uporządkowanie terenu robót, • pozostałe koszty związane z 
układaniem rurociągu jak dla wykonania kanalizacji danego typu. 
Cena wykonania 1 kompletu monitoringu kanału kamerą TV obejmuje: 
• czyszczenie kanalizacji przed monitoringiem, 
• wykonanie i dostarczenie inwestorowi monitoringu wykonanej kanalizacji deszczowej, 
• sporządzenia dokumentacji z monitoringu w formie papierowej i elektronicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN-1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i Kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVCU), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część1: Wymagania ogólne i właściwości 
użytkowe. 
PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVCU), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich 
powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz systemu, typ A. 
PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVCU), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej 
powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. 
 
PN-EN 1852-1:2010 /Ap1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 
PN-ENV 1852-2:2003 Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. Systemy przewodów rurowych 
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z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności  
PN-EN 14364:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklany (GRP), na bazie 
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia dla odprowadzania 
ścieków 
PN-EN 858-1:2005 /Ap1 z 2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich ( np. olej i benzyna). Część 1: Zasady 
projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/ A1:2005 Beton: Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-B-197-1:2002 PN-B-197-1:2002/A1:2005 PN-B-197-1:2002/A3:2007 Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-B-19707:2003 /Az1 z 2006 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy 
i określenia 
PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1 z 2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-M-69009:1987 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 
PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja 
technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe 
PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie 
technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii 
spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 
PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale 
10.2. Inne dokumenty 
Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami. 
Dz.U. 2005 Nr 239 poz. 2019 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne – tekst jednolity z późniejszymi 
zmianami. 
Dz.U. 2007 Nr 19 poz. 115 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych – tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami. 
Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL 
Katalogi Producentów rur kanalizacyjnych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Katalogi Producentów studni z kręgów betonowych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów separatorów i osadników posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Katalogi Producentów włazów kanałowych posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej 
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D-04.00.00. PODBUDOWY 
 D-04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni z zagęszczeniem 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5 Szczegółowe wymagania dotyczące robót 
Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. Transport 
4.1 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
D.04.01.01.10 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
4.2 Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D.00.00.00. pkt. 4. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Szczegółowe zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie 
do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3 Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z 
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zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże 
na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
D.04.01.01.10 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu Minimalna wartość wskaźnika Is dla 

ruchu lekkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,98 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Co 20m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych i 
co 100m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych i 
co 100m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża W 2 punktach na dziennej działce roboczej lecz nie rzadziej niż co 600m2 

*) dodakowe pomiar spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN- 
68/8931-04 [4]. 
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Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 
[3] 
nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Szczegółowe zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. Odbiór robót 
Szczegółowe zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych SST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Rysunkami. Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych dotyczy: 
- podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 
- podbudowy z betonu asfaltowego, 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
ST D-M-00.00.00 - „Wymagania Ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót i ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją, i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów znajdują się w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym według zasad niniejszej Specyfikacji jest: 
Do czyszczenia warstw nawierzchni: 
- woda czysta 

• do skropienia warstwy niebitumicznej asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach 
zgodnych z „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1994. 

• do skropienia warstw bitumicznych asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach 
zgodnych z „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA – 99”, IBDiM, Warszawa 
1999. 

2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej 
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowej powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 1 
 

Tablica 1 . Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej 
do wykonania skropienia warstw nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Szybkorozpadowa Średniorozpadowa 

KI-60 KI-65 K2 

1 Zawartość asfaltu, % 59-61 64-66 59-70 

2 Lepkość wg Englera, 0E 3-15 >6 >3 

3 Jednorodność Ø 0,063mm, % < 0,10 < 0,10 < 0,10 

4 Jednorodność Ø 0,016mm, % < 0,25 < 0,2 < 0,25 

5 Trwałość Ø 0,063mm,po 4 tyg. % < 0,4 < 0,4 <0,4 

6 Sedymentacja, % 5,0 85 85 

7 Przyczepność do kruszywa % 85 85 85 

8 Indeks rozpadu, g/100g < 80 < 80 < 80-120 

 
2.4. Warunki przechowywania 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy 
przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem 
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 
żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.  
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. 
Czas składowania emulsji nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty produkcji. 
Temperatura przechowywania powyżej 3OC. 
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się dużej powierzchni cieczy 
„kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
3.2.1. Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni : 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 
- szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do 
zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 
- sprężarek, 
- zbiorników z wodą, 
- szczotek ręcznych. 
3.2.2. Sprzęt do skropienia warstw nawierzchni : 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki lepiszcza wyposażonej w urządzenia pomiarowo - 
kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie niżej wymienionych parametrów: 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- ilości dozowanego lepiszcza, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- temperatury rozkładanego lepiszcza. 
Konstrukcja skrapiarki winna zapewniać stałą temperaturę lepiszcza oraz dozowanie lepiszcza przy pracy z 
tolerancją ± 10%. Wykonawca winien dysponować aktualnym świadectwem cechowania skrapiarki dla 
zapewnienia wymagań jakościowych niniejszej ST. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu znajdują się w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport wody w typowych czystych beczkowozach 
4.2.2. Transport emulsji w czystych cysternach samochodowych wielokomorowych o wielkości komory do 1 m3. 
Konstrukcja cysterny winna umożliwiać swobodny przepływ emulsji między komorami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
- Oczyszczenie wykonać mechanicznie. W razie potrzeby użyć wody pod ciśnieniem. 
W miejscach trudno dostępnych użyć szczotek ręcznych. 
- Na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię oczyścić dodatkowo sprężonym 
powietrzem. 
5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
- Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem winna być sucha. Skropienie można rozpocząć po akceptacji jej 
oczyszczenia przez Inżyniera. 
- Orientacyjne zużycie asfaltu (po odparowaniu wody z emulsji) wynosi: 

• skropienie warstwy niebitumicznej 
Skropienie należy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 0,6 – 0,8 kg/m2, a ułożenie następnej 
warstwy może nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

• skropienie warstwy bitumicznej 
Skropienie należy wykonać emulsją szybkorozpadową w ilości : 
- 0,4 – 0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy, 
- 0,3 – 0,4 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowo układanymi warstwami bitumicznymi. 
Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych 
parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia oraz uzyska akceptację Inżyniera. 
- Skropienie wykonać równomiernie. Tolerancja ilości użytego lepiszcza w stosunku do założonej wynosi ± 10%. W 
miejscach rozłożenia nadmiernej ilości lepiszcza, Wykonawca usunie jego nadmiar poprzez szczotkowanie 
rozłożonej w tym celu, podgrzanej, warstwy piasku. 
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- Rozkładane lepiszcze winno mieć temperaturę zapewniającą odpowiednią lepkość z przedziału 20 - 40°C. 
- W miejscach trudno dostępnych wykonać skropienie ręcznie przy użyciu węża z dyszą rozpryskową. 
- Wykonane skropienie nawierzchni pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu zastosowanej 
emulsji. W tym czasie, na skropionej nawierzchni nie może odbywać się jakikolwiek ruch kołowy. 
- Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpieczy skropioną, 
nawierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenie skropionej nawierzchni 
będzie naprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt. 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu 
warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
Ocenę jakości lepiszcza oprzeć o atest producenta oraz kontrolę lepkości każdej dostawy emulsji wg normy PN-
77/C-04014. 
Jednorodność skropienia ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się przeprowadzić wg 
metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
W trakcie budowy Inżynier pobierze i dostarczy próbki emulsji do badań sprawdzających w Laboratorium 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej emulsją asfaltową warstwy konstrukcyjnej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- zakup materiałów, 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w Specyfikacji Technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera 
3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek 
4. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacji 
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 
10.2. Inne dokumenty 
6. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
7. „Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa 1999. 
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UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
  Wymagania  

Lp. Wyszczególnienie Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane Żużel Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

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

od 2 
do 10 

od 2 do 
12 

od 2 do 
10 

od 2 do 
12 

od 2 do 
10 

od 2 do 
12 

PN-B-06714 -15 [3] 

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

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 [3] 

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

35 45 35 40 - - PN-B-06714 -16 [4] 

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

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

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

od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

- - BN-64/8931 -01 [26] 

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

35 30 45 40 35 30 50 35 40 30 50 35 PN-B-06714 -42 [12] 

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

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714 -18 [6] 

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

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

- - - - 1 3 PN-B-06714 
-37 [10] PN-B-06714-
39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w       PN-B-06714 

 przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 -28 [9] 

 nie więcej niż        

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS > 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS > 1,03 

80 120 60 80 
120 

60 80 
120 

60 PN-S-06102 [21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
- piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113 [16], 
- miał wg PN-B-11112 [15], 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i 
po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
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2.3.6. Woda 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi  środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się 
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne". Podbudowa powinna być 
ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy 
sprawdzić wzorem: 

 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną 
geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 
warunku: 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 
20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
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rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
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Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*-1 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*-1 co 100 m 

 
7 

 
Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy:  

 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
 - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 
1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS nie mniejszy  

Niż 
 

 
Maksymalne ugięcie sprężyste 

pod kołem, mm 

  
Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony płytą 
o średnicy 30 cm, MPa 

  40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego 
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    obciążenia E1 obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 
120 1,03 1,10 1,20 100 180 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano 
w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
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14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie. 
.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
a) dolnej warstwy podbudowy jako ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grubości 15 cm 
stabilizowane mechanicznie pod chodnik na zjazdach 
b) dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/60 mm stabilizowanej mechanicznie grubości 20 cm na 
zjazdach poza chodnikiem 
2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywo 
Materiałem do wykonania warstw podbudowy jest kruszywo naturalne 
2.2. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi w poniższej tablicy. 
 
 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

 0/63 0/31,5 

63 100  
31.5 76-100 100 
16 56-93 70-93 
8 40-75 50-75 
4 28-58 38-58 
2 18-41 26-41 

0,5 9-23 14-23 
0,075 2-12 2-12 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące prze sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% 
frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 
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2.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 
L.p. Właściwości badane według: Wymagania dla podbudowy 

pomocniczej 

1 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie więcej niż 45 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa 

3 Wskaźnik   piaskowy   po    5-krotnym   zagęszczeniu   metodą   I   lub    II wg PN-B-
04481:1988 

30-70 

4 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42, 
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niż 
- po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż 

45 40 

5 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 4 

6 Mrozoodporność ziarn większych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 
po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 

10 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż 1 

8 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż 60 

9 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) 2-12 

10 Zawartość ziaren przekruszonych, %, nie mniej niż 30 * 

(*) - tylko dla podbudowy gr. 30, 37, 42 cm 
2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Przyjmuje się, że materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania prze Inżyniera jeżeli 
dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych 
prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania stabilizacji mechanicznej należy stosować: 
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b./ Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 
być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie stanowi warstwa wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża lub istniejąca podbudowa. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 
Inżyniera. Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 
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po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.4. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy z kruszywa naturalnego należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia warstwy nie większego od 2,2 według 
badania płytą VSS tj. E2/E1≤2,2 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczenia i 
rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do 
uzyskania wymaganego poziomu nośności. 
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej na 
podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 
przekraczać następujących wartości: 
- w gruntach niespoistych ± 2 %, 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie 
wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Urządzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste można zagęszczać 
także 
w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalegają poniżej zwierciadła wody, o ile wstępne próby dadzą pozytywne 
wyniki. 
Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o wartość 
większą od podanych odchyleń, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie 
dodatku spoiw. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 6. 
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod chodnik, ścieżkę 
rowerową i wjazdy bramowe powinna być zaklinowana miałem kamiennym przed ułożeniem warstwy ścieralnej. 
5.5. Utrzymanie warstwy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch budowlany 
jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad określonych w p.2. w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość badań 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy z ulepszonego podłoża z kruszyw 
naturalnych stabilizowanych mechanicznie podano w poniższej tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna       powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.3.3.Wilgotność mieszanki 
Wilgotność należy określić według PN-88B-04481. 
6.3.4. Zagęszczenie ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia, wg 
Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998, stosunek 
modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy. 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*-1 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*-1 co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy:  

 - moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
 - ugięcie sprężyste co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 

podbudowy. 
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2 . 
Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż ± 1 cm. 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw 
Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spełniać następujące wymagania 
dotyczące nośności: 

E1≥60MPa i E2≥120 MPa 

 
 

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
6.4.3.1. Równość warstwy 
Równości podłużne warstwy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04, z 
częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 
Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać 20 mm dla ulepszonego podłoża i 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w p. 
6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %. 
6.4.3.3. Rzędne warstwy 
Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy 
Ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie 
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rzadziej niż co 100 m. 
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.3.5. Szerokość warstwy 
Szerokość należy sprawdzić, co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
6.4.3.6. Grubość warstwy 
Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż ± 1 cm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa niespełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, niespełniające tych wymagań zostały 
wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i 
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom leżącym wyżej, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 
6.5.3. Niewłaściwa grubość 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inżyniera, z częstotliwością podaną w tablicy w 
p. 6.4. Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż ± 1 cm. 
Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W przeciwnym wypadku 
Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni 
wadliwych pod względem grubości. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę umocnienia. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości 
warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.5.4. Niewłaściwa nośność 
Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inżyniera. 
Koszt tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności wynikło z niewłaściwego 
wykonania robót przez Wykonawcę. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na 
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
obejmuje : 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
6./ PN-89/B-06714/0l Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
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7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji. 
15./ PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
16./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
17./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek 
gliny. 
18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
19./ PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir 
i mieszanka. 
20./ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
21./ PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
22./ BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
23./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
24./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
25./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
26./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
drogowych. 
27./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
28./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
29./ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 
30./ Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm stabilizowanego mechanicznie pod chodnik oraz jako warstwa 
pomocnicza gr 25 cm i warstwa zasadnicza gr 15 cm na poszerzeniach i zatokach autobusowych., 
2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren 
żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
2.2. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-S-06102:1997 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi w tablicy 1. 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

 0/63 0/31,5 

63 100  
31.5 76-100 100 
16 56-93 70-93 
8 40-75 50-75 
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4 28-58 38-58 
2 18-41 26-41 
0,5 9-23 14-23 
0,075 2-12 2-12 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące prze sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% 
frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 
2.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 
L.p. Właściwości badane według: Wymagania dla podbudowy 

pomocniczej 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż 10 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie więcej niż 40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa 

4 Wskaźnik   piaskowy   po    5-krotnym   zagęszczeniu   metodą   I   lub    II wg PN-B-
04481:1988 

30-70 

5 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42, 
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niż 
- po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż 

 
50  
35 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 5 

7 Mrozoodporność ziarn większych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 
po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, %, nie więcej niż 

10 

8 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niż 1 

9 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż 60 

10 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) 2-12 

2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego prze Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inżyniera jeżeli 
dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych 
prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b./ Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny 
być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego 
uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnego obciążenia osi i innych parametrów technicznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podłoże gruntowe. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 
Inżyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i 
utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.4. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 . 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, 
materiał 
w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch 
budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 
mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad określonych w p.2. w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie podano w poniższej tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 1, pkt 2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją ±2%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
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6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
1.03. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. Jeżeli nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia, to należy sprawdzać, wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – 
załącznik 2, GDDP 1998, stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być 
większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy. 
Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie  badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*-1 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*- co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 
m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 m2 

podbudowy. 
Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw to ± 1cm. 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw 
Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spełniać następujące wymagania 
dotyczące nośności: 

E1≥60MPa i E2≥120 MPa 

 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
6.4.3.1. Równość warstwy 
Równości podłużne warstwy należy mierzyć łatą 4-metrową lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04, z 
częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 
Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w p. 
6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %. 
6.4.3.3. Rzędne warstwy 
Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy 
Ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie 
rzadziej niż co 100 m. 
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
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6.4.3.5. Szerokość warstwy 
Szerokość należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
6.4.3.6. Grubość warstwy 
Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż ± 1 cm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały 
wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i 
bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom leżącym wyżej, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 
6.5.3. Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na 
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
6./ PN-89/B-06714/0l Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
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14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji. 
15./ PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
16./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
17./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek 
gliny. 
18./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
19./ PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
20./ BN-64/8931-0l Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
21./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
22./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
23./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
24./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
drogowych. 
25./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
26./ PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
27./ Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984. 
28./ Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2. GDDP 1988 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE  
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 
ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S- 96025:2000 [10]. 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniższego Zestawienia 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych 

 
kategoria ruchu 

liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

KR1 ≤ 12 

  

KR2 13 ÷ 70 
  

KR3 71 ÷335 

KR4 336 ÷ 1000 

KR5 1001 ÷ 2000 

KR6 > 2000 

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 
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dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralnoasfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
2.3. Polimeroasfalt 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano 
w tablicy 1 i 2. 
2.4. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

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

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

 nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

c) z surowca naturalnie 
    rozdrobnionego 

 
 

 
kl. I,II; gat.1,2 

jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 

 
kl. I,II1); gat.1 

jw. 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 

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

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 
 

gat. 1,2 - 

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

wg orzeczenia laboratorium drogowego 
 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne z węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 

 
- 
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7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

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

DP80 

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

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak 
dla kl. I; gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości 

≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej  

z beton asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

 nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie  
   rozdrobnionego 

 
 
 

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

 
jw. 

 
jw. 

 
 

 
kl. I,II1); gat.1 

jw. 
jw. 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II1); gat. 1 

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

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

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

 
kl.I,II; gat.1,2 

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

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

wg orzeczenia laboratorium drogowego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne z węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 

 
pyły z odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

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

DP80 

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

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1 

3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska 

 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, 
popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
2.5. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.6. Asfalt upłynniony 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14]. 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
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 OST 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. 
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 ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 Kategoria ruchu 

Wymiar oczek  KR 1-2 KR 3-6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 
asfaltu 

 
0/20 

0/16 lub 
0/12,8 

0/8 lub 
0/6,3 

 
0/20 

 
0/201) 

 
0/16 

 
0/12,8 

Przechodzi 
przez: 

20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

 
(zawartość 
frakcji gryso-
wej) 

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

 
 

100 
83÷100 
66÷93 
61÷88 
53÷83 
48÷79 
40÷70 
30÷60 

 
 

(40÷70) 
 
 

22÷46 
17÷36 
15÷31 
11÷22 
10÷21 

6÷9 

 
 
 

100 
85÷100 
70÷100 
62÷94 
56÷87 
45÷76 
35÷64 

 
 

(36÷65) 
 
 

26÷50 
20÷39 
17÷33 
13÷24 
12÷22 
7÷11 

 
 
 
 
 
 

100 
82÷100 
60÷100 
40÷70 

 
 

(30÷60) 
 
 

27÷52 
21÷40 
17÷34 
13÷25 
12÷22 
8÷12 

 
 

100 
80÷100 
67÷85 
60÷74 
54÷67 
48÷60 
40÷50 
28÷38 

 
 

(62÷72) 
 
 

20÷28 
13÷20 
11÷18 
7÷12 
6÷11 
5÷7 

 
 

100 
67÷100 
52÷80 
40÷67 
30÷50 
22÷40 
21÷37 
21÷36 

 
 

(64÷79) 
 
 

20÷35 
17÷30 
15÷28 
14÷23 
11÷22 
10÷15 

 
 
 

100 
83÷100 
70÷88 
61÷78 
56÷70 
43÷58 
30÷42 

 
 

(58÷70) 
 
 

18÷28 
12÷20 
10÷18 
9÷14 
8÷12 
6÷9 

 
 
 
 

100 
75÷100 
68÷89 
57÷75 
48÷60 
35÷48 

 
 

(52÷64) 
 
 

25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 

7÷9 

Orientacyjna 
zawartość  
asfaltu w mie-
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m 

 
 

5,0÷6,5 

 
 

5,0÷6,5 

 
 

5,5÷6,8 

 
 

4,5÷5,6 

 
 

4,3÷5,4 

 
 

4,8÷6,0 

 
 

4,8÷6,5 

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

 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

przedstawiono na rysunkach 1÷7. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
dla KR 1-2 

 
 
 

 
 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷16, 0÷12,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷8, 0÷6,3 mm do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego dla KR 1-2 

 

 
 

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
dla KR 3-6 
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm o nieciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 
 

 
 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷16 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
dla KR 3-6 
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷12,8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
dla KR 3-6 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.  
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy  4 lp. od 6 do 8. 
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8¸13. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być 
ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
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Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 
0/12,8; 0/16; 

0/20 

0/12,8; 0/16; 
0/20 

 

2 Moduł sztywności pełzania 1), Mpa nie wymaga się ≥ 14,0 

3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) ≥ 10,03) 

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm 2,0÷5,0 2,0÷4,5 

5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, % v/v 1,5÷4,5 2,0÷4,0 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % 75,0÷90,0 78,0÷86,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o 
uziarnieniu: cm 

- 0/6,3 
- 0/8 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 

 
 

1,5÷4,0 

2,0÷4,0 

3,5÷5,0 

4,0÷5,0 

5,0÷7,0 

 
 
 
 

3,5÷5,0 

4,0÷5,0 

5,0÷7,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 1,5÷5,0 2,0÷5,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

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

 Kategoria ruchu 

Wymiar oczek sit KR 1-2 KR 3-6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 

 0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16 

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
 

(zaw. frakcji grysowej) 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
75÷100 
65÷93 
57÷86 
52÷81 
47÷77 
40÷67 
30÷55 

 
(45÷70) 

 
20÷40 
13÷30 
10÷25 
6÷17 
5÷15 
3÷7 

 
 
 

100 
80÷100 
70÷100 
64÷94 
55÷85 
42÷70 
30÷50 

 
(45÷70) 

 
20÷40 
14÷29 
11÷24 
8÷17 
7÷15 
3÷8 

 
 
 
 

100 
70÷100 
62÷100 
55÷80 
45÷65 
35÷55 

 
(45÷65) 

 
25÷45 
18÷38 
15÷35 
11÷27 
9÷25 
3÷9 

 
100 

80÷100 
70÷90 
62÷83 
55÷74 
50÷69 
45÷63 
32÷52 
25÷41 

 
(59÷75) 

 
16÷30 
10÷22 
9÷19 
6÷14 
5÷13 
4÷6 

 
 

100 
80÷100 
66÷90 
58÷82 
50÷75 
44÷67 
36÷55 
25÷41 

 
(59÷75) 

 
16÷30 
9÷22 
8÷20 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

 
 
 

100 
80÷100 
70÷91 
62÷83 
55÷73 
41÷60 
30÷45 

 
(55÷70) 

 
20÷33 
13÷25 
10÷21 
9÷16 
6÷14 
5÷8 

 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w mieszance 
mineralno-asfaltowej,  
% m/m. 

 

4,3÷5,8 

 

4,3÷5,8 

 

4,5÷6,0 

 

4,0÷5,5 

 

4,0÷5,5 

 

4,3÷5,8 
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 

 
 

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷16 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷12,8 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

 
 
 

 
 

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷25 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷20 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 

 

 
 

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷16 mm do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), [MPa] nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka [kN] 

≥ 8,0 

≥ 6,02) 

 
≥ 11,0 

3 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm 2,0÷5,0 1,5÷4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń,   % v/v 

 

4,5÷8,0 

 

4,5÷8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, % 65,0÷80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 
- 0/25 

 

3,5÷5,0 

4,0÷6,0 

6,0÷8,0 
- 

 
 

4,0÷6,0 

6,0÷8,0 

7,0÷10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, %  (v/v) 5,0÷9,0 5,0÷9,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

2) dla warstwy wyrównawczej 

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

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
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 165 o C, 
- dla D 70 od 140 o C do 160 o C, 
- dla D 100 od 135 o C do 160 o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg 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 30 o C od 
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140 o C do 170 o C, 
- z D 70 od 135 o C do 165 o C, 
- z D 100 od 130 o C do 160 o C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
 
 
 
 
 
 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
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Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą 

1 Drogi klasy I, II i III 6 9 

2 Drogi klasy IV i V 9 12 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15 

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

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

Lp. Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego    kg/m2 

 Podłoże pod warstwę asfaltową  

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7 - 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
0,5 - 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 
cementem 

 
0,3 - 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni  
0,2 - 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 
celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, 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  
0,3 - 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1 - 0,3 

4 Asfaltowa warstwa ścieralna  

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 
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Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

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

 

± 5,0 

 

± 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

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

± 2,0 

 

± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

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 
Inżyniera. 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 
pkt.5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130 o C, 
- dla asfaltu D 70 125o C, 
- dla asfaltu D 100 120 o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien 
być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót 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. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
tablicy 11. 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań 
innymi równoważnymi metodami. 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
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Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

  

Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

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

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

 
jeden raz dziennie 

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

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 
i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
z betonu asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 
12. 

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

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

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

3 Równość poprzeczna warstwy Nie rzadziej niż co 5m 

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

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

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

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

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją 
+5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej 
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konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie 
mniej jednak niż 5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny 
być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca 

1 Drogi klasy I, II, III 4 6 

2 Drogi klasy IV i V 6 9 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 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. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt.6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 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 
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10.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10.2. Inne dokumenty 
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 
54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 
IBDiM, Warszawa, 1999 
15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ PN-EN 
12591:2004 

1. Zmiany aktualizacyjne w OST 
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., 
uwzględniających założenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), 
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
Niniejsza informacja dotyczy również innych OST uwzględniających roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 
2. Zalecane lepiszcza asfaltowe 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-
asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą 
opracowania OST wymienionych w punkcie 1. 
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia 
mieszanki i obciążenia drogi ruchem 

Typ mieszanki i 
przeznaczenie 

Tablica zał. A KTKNPP Kategoria ruchu 

KR 1-2 Kr 3-4 KR 5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

 
Beton asfaltowy do 
warstwy wiążącej 

 
 

Tablica C 

 
 

50/70 

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

DP30 
DP80 

 
35/50 

DE30 A,B,C 
DP30 
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Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 
ścieralnej (beton 
asfaltowy, mieszanka 
SMA, mieszanka MNU) 

 
 

Tablica E 

 
50/70 

DE80, A,B,C 
DE150, A, B, C 1 

 
50/70 

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

 
 

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

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 
3. Wymagania wobec asfaltów drogowych 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków 
polskich - tablica 2. 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20´0,1 mm do 
330´0,1 mm wg PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich 
 

Lp. Właściwości Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

20/30 35/50 50/70 70/100 100/15
0 

160/2
20 

250/3
30 

1 Penetracja w 
25oC 

0,1mm PN-EN 
1426 

20-30 35-50 50-70 70-100 100-
150 

160-
220 

250-
330 

2 Temperatura 
mięknienia 

OC PN-EN 
1427 

55-63 50-58 46-53 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 Temperatura 
zapłonu, nie 

mnie niż 

OC PN-EN 
22592 

240 240 230 230 230 220 220 

4 Zawartość 
składników 

rozpuszczalny
ch, nie mniej 

niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12592 

99 99 99 99 99 99 99 

5 Zmiana masy 
po starzeniu 
(ubytek lub 

przyrost) nie 
więcej niż 

% 
m/m 

PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6 Pozostała 
penetracja po 
starzeniu, nie 

mniej niż 

% PN-EN 
1426 

55 53 50 46 43 37 35 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie 

mniej niż 

OC PN-EN 
1427 

57 52 48 45 41 37 32 

8 Zawartość 
parafiny, nie 

więcej niż 

% PN-EN 
12606-1 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
Mięknienia po 
starzeniu, nie 

więcej niż 

OC PN-EN 
1427 

8 8 9 9 10 11 11 

10 Temperatura 
łamliwości, nie 

więcej niż 

OC PN-EN 
12593 

Nie określa 
się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 
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Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzględnia zmianę nr normy PN-EN 
121591:2002 (U) na PN-EN:12591:2004 w 2004 r. 
 

D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem 
nawierzchni asfaltowych na zimno. 
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu: napraw nawierzchni 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 
nawierzchni. 
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni 
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w 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 frezowania 
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną 
głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń 
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może 
dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość 
bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni 
szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. 
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni 
na środki transportu. 
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do 
recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna 
skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie 
przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu 
frezarki. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w 
systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić dane 
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na 
własny koszt. 
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 sfrezowanego materiału 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. 
Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową i 
SST. 
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura 
powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, 
gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa 
należy spełnić następujące warunki: 
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 
40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się 
większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
5.3. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni na 
głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

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

Lp. Właściwości nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna Łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna Łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne Co 50m 

4 Szerokość frezowania Co 50m 

5 Głębokość frezowania Na bieżąco, wg SST 

6.2.2. Równość nawierzchni 
nie powinny przekraczać 6 mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 
6.2.4. Szerokość frezowania 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 
cm. 
6.2.5. Głębokość frezowania 
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 
mm. 
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich warstw 
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w SST w 
dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
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 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
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- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- frezowanie, 
- transport sfrezowanego materiału, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowów i ścieków. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem skarp, 
rowów i ścieków przez: 
- humusowanie, obsianie, darniowanie; 
- brukowanie; 
- zastosowanie elementów prefabrykowanych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej 
przyrosła. 
1.4.4. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
1.4.6. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i 
zaokrąglonych krawędziach. 
1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.8. 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. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą OST są: 
- darnina, 
- nasiona traw, 
- brukowiec, 
- mech, szpilki, paliki i pale, 
- kruszywo, 
- cement, 
- zaprawa cementowa, 
- elementy prefabrykowane. 
2.3. Darnina 
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać 
przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim 
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będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm. 
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana. 
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na 
wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach 
zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem. 
2.4. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9]. 
2.5. Brukowiec 
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104 [1]. 
2.6. Mech 
Mech używany przy brukowaniu powinien być wysuszony, posiadać długie włókna - nie zanieczyszczone trawą, 
liśćmi i ziemią. 
Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. 
2.7. Szpilki, paliki, pale 
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki 
powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 
cm. 
Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11]. 
2.8. Kruszywo 
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [2]. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3]. 
2.9. Cement 
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [7]. 
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10]. 
2.10. Zaprawa cementowa 
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami 
PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5]. 
2.11. Elementy prefabrykowane 
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14051 [4]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- równiarek, 
- walców gładkich i żebrowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport darniny 
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed obsypaniem 
się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 
4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
4.2.3. Transport brukowca 
Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
4.2.4. Transport mchu 
Mech można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
4.2.5. Transport materiałów z drewna 
Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
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uszkodzeniami. 
4.2.6. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.7. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10]. 
4.2.8. Transport elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami. 
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu 
powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występującego na 
powierzchni skarpy. 
W celu lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome 
lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu 
należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
5.3. Obsianie nasionami traw 
Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w 
okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. 
Duże powierzchnie terenów (wysokie nasypy, głębokie wykopy) pozbawione ziemi roślinnej obsiewa się bez ich 
uprzedniego humusowania, w niżej podany sposób: 
- powierzchnię skarpy i rowu bezpośrednio po wysianiu na niej trawy skrapia się wodą, przykrywa pociętą 
słomą w ilości ok. 400 g/m2, a następnie skrapia emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w ilości ok. 
400 g/m2; 
- powierzchnię skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni 
skarpy. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
5.4. Darniowanie 
Darniowanie należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczności we wrześniu i 
październiku. 
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych 
przypadkach pokryta warstwą humusu. 
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać wodą w godzinach popołudniowych przez okres 
od 2 do 3 tygodni. Można stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
5.4.1. Darniowanie kożuchowe 
Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pas dolny powinien być oparty o element 
zabezpieczający podstawę skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny 
powinien być zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Pasy darniny należy układać tak, aby 
ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio 
przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od 
strony korzeni przylegała ściśle do podłoża. 
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty 
darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m3 i nie mniej niż 2 szt. na płat. 
5.4.2. Darniowanie w kratę 
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m). 
Darniowanie w kratę należy wykonywać pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod kątem 45o, krzyżującymi 
się w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją 
projektową i SST. Ułożone w kratę płaty darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. 
Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw spełniającą wymagania PN-R-65023 [9]. 
5.5. Brukowanie 
Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed 
silnym działaniem strumieni przepływającej wody. 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
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Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205 [8]. 
5.5.2. Podkład 
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 do 15 cm. Podkład z grubszego kruszywa 
należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego się wyrównywać przeciąganiem łaty, 
„pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 
Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa można ułożyć warstwę zaprawy 
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 do 5 cm. 
5.5.3. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe stosuje się do umocnienia podstawy skarpy. Krawężniki układa się „pod sznur” tak, aby 
ich górne krawędzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawężniki układa się 
bezpośrednio na wyrównanym podłożu lub na podkładzie z kruszywa. 
5.5.4. Palisada 
Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych, ustępujących 
pod naciskiem skrajnych brukowców lub krawężników. 
Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szerokość szczelin między palami nie 
powinna przekraczać 1 cm. 
5.5.5. Układanie brukowca 
Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec układa się „pod sznur” 
naciągnięty na palikach na wysokość od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca 
należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawężników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa 
takich oporów nie przewiduje, należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce 
największe. Brukowiec należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie 
przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca był skierowany w podkład. 
Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego 
poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu, szczeliny należy dokładanie 
wypełnić mchem, a następnie kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu. 
W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłożonej na podkładzie z kruszywa, 
szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy 
cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie 
wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
5.6. Układanie elementów prefabrykowanych 
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są: 
- płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [13], 
- płyty ściekowe betonowe - typ trójkątny wg KPED-01.05 [13], 
- prefabrykaty ścieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13]. 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do 
wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie 
wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty 
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
6.3. Kontrola jakości darniowania 
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i 
obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy 
szpilki nie wystają ponad powierzchnię. 
Na powierzchni ok. 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do 
powierzchni gruntu. 
6.4. Kontrola jakości brukowania 
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 
brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej 
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 
6.5. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6, 
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- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
- równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, 
brukowanie, 
- m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- ew. wykonanie koryta, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- ułożenie prefabrykatów, 
- pielęgnacja spoin, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
4. PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
11. BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
10.2. Inne materiały 
12. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

 
D-06.03.01a. Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach i ulicach. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
utwardzonego pobocza za pomocą kruszywa łamanego niezwiązanego (dawniej nazywanego „kruszywem 
stabilizowanym mechanicznie”). 
Utwardzone pobocze może być wykonane na istniejącym poboczu gruntowym (wymagając wykonania w nim 
koryta), względnie może być wykonane jednocześnie z nawierzchnią jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie 
wymagając koryta). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą 
do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2). 
1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona 
do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten 
nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną). 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i woda. 
2.2.3. Piasek 
W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej i innej, 
wykonanej przy użyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 
13285:2004 [5]. 
2.2.4. Kruszywo 
Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadające wymaganiom 
PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o 
jasnej barwie. 
2.2.5. Woda 
Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. 
śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 
2.2.6. Składowanie kruszyw 
Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
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mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę (mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba że producent kruszywa 
zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności), 
równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego i 
kontrolowanego dozowania wody, 
koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 
Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
roboty przygotowawcze,  
wykonanie koryta, 
ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
ustalić lokalizację terenu robót, przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, 
zatrawienie itd., ew. splantować pobocze istniejące, zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia 
budowy. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych 
oraz z ustaleń SST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 
5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 
Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 
Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj 
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% 
do +10%. 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 
5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 
na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, należy 
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988 [6]. Do zagęszczenia zaleca się 
stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego 
pobocza.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ± 
2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana.  
Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną 
uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i 
szczelny. 
 5.7. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego 
gruntowego pobocza, odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie 
robót roślinności, np. zatrawienia,  roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót 1 raz Wg pkt 5 i dokumentacji 
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z dokumentacją projektową projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pkt 5.3 

3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 
podłoża 

Bieżąco Wg pkt 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pkt 5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
kruszywa 

Jw. Wg pkt 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pkt 5.7 

6.4. Badania po zakończeniu robót 
Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm, 
nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją     ± 0,5%, 
różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 
grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o      ± 10%. 
Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, a pozostałe 
cechy co 100 m wzdłuż osi drogi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie koryta i przygotowanie podłoża. 
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej 
OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
przygotowanie  podłoża, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza, 
przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 
technicznej, 
przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 
jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
10.2. Normy 
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
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materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych (W okresie przejściowym norma może być 
stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek (W okresie przejściowym norma może 
być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

10.3. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
 

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC  
D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych . 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
ścieków ulicznych przykrawężnikowych, 
ścieków ulicznych międzyjezdniowych, 
ścieków terenowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 
1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 
1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Krawężniki 
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10]. 
2.3. Beton na ławę 
Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10. 
2.4. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.5. Cement 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 
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2.6. Woda 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 
2.7. Piasek 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3]. 
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych, międzyjezdniowych 
lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu 
szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25. 
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 
przekraczać 3 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
- na długości ± 10 mm, 
- na wysokości i szerokości ± 3 mm. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym. 
2.9. Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-
04 [8]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania 
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych 
lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08 
[7]. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją 
projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 
5.3. Wykop pod ławę 
Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z 
oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 
5.4. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 
5.4.1. Ława betonowa 
Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10. 
Wykonanie ławy betonowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
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5.4.2. Ława żwirowa 
Wykonanie ławy żwirowej podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5.5. Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz z 
postanowieniami według ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo piaskowej o grubości 5 cm, 
lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej.  
Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych 
na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, 
powinny mieć co 50m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta 01.03 
[13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony 
prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania materiałów stosowanych do wykonania 
ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres badań 
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać: 
wykop pod ławę, 
gotową ławę, 
ustawienie krawężnika, 
wykonanie ścieku. 
6.3.2. Wykop pod ławę 
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 
ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym 
dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
- szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika 
- Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
- linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego 
krawężnika, 
- niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 
krawężnika, 
- równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną 
czterometrową łatą, 
- wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest 
całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
- szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1 
cm. 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 
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- Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
- niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku, 
- równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która 
może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
- wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym 
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
- grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ±1 cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykop pod ławę, 
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu pod ławy, 
- wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
- wykonanie ławy (betonowej, żwirowej), 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin, 
- ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
- zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
9. BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987. 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
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D-10.00.00. INNE ROBOTY 
D-10.01.01. Mury oporowe żelbetowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem murów oporowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową murów 
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przejęcie bocznego parcia 
gruntu i przekazania na podłoże. Funkcje murów oporowych mogą spełniają mury żelbetowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub 
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 
1.4.2. 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 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą SST, są: 
- zaprawa cementowa, 
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- beton i jego składniki, 
- stal zbrojeniowa, 
- materiały do szczelin dylatacyjnych, 
- materiały izolacyjne, 
- materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym. 
2.3. Beton i jego składniki 
Do murów oporowych żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250:1988 [4]. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, można stosować beton 
hydrotechniczny wg BN-6738-07:1962 [38]. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg 
PN-B-19701:1997 [17]. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250:1988 [4] i PN-B-06712:1986 [9]. Woda powinna 
być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250:1988 [23]. Dodatki mineralne i domieszki chemiczne 
powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny 
odpowiadać PN-B-06250:1988 [4] . 
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250:1988 [4]. 
Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna wynosić dla murów oporowych 
żelbetowych B 20, B 25, B 30. 
2.4. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215:1982 [28]. 
Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020:1988 [27]. 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji żelbetowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251:1963 [5]. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017:1989 [24], 
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251:1963 [13] i PN-D-96000:1975 [25], 
- tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002:1972 [26], 
- gwoździe wg BN-5028-12:1987 [35], 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121:1988 [30], PN-M-82503:1985 [31], PN-M-
82505:1985 [32] i PN-M-82010:1959 [29], 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-7122-11:1969 [42]. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Zamawiającego. 
2.6. Materiały do szczelin dylatacyjnych 
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Do dylatacji należy zastosować taśmy dylatacyjne zewnętrzne TRICOSAL DA240 i TRICOSAL FA/2/3, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.7. Materiały izolacyjne 
Do izolacji murów oporowych można stosować następujące materiały: 
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620:1998 [10], 
b) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PN-B-
24622:1974 [19], 
c) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625:1957 [20], 
d) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-6771-02:1971 [41], 
e) emulsję asfaltową wg BN-6753-01:1982 [40], 
f) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175:1974 [22], 
g) papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617:1989 [21], 
h) papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-6751-04:1987 [39], 
i) inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2.8. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym 
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir, mieszanka, piasek 
gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716:1991 [15] i PN-B-11111:1996 [16]. 
Rury drenarskie karbowane z PVC–U o f126/113 mm powinny odpowiadać normie BN-6354-12:1978 [36]. 
Przy wykonaniu odwodnienia zastosować chudy beton klasy 7,5. Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z izolbetu A 
i izolbetu DP 
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 murów oporowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego 
sprzętu: 
- koparek, 
- betoniarek, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- ładowarek. 
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 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.2. Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-6731-08:1988 [37]. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed 
korozją i uszkodzeniami. 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250:1988 [4] i SST. 
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych 
Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru oporowego lub 
pewnych jego elementów, to w SST powinny być zawarte następujące warunki: 
1. Mur oporowy należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-8847-01:1976 [43] w zakresie wymagań i badań przy 
odbiorze oraz PN-B-03010:1983 [1] w zakresie obliczeń statycznych i projektowania. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu szczegółowe rozwiązania projektowe z 
wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów muru oporowego. 
5.3. Wykopy fundamentowe 
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2 m. 
Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 
m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze 
skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050:1968 [3]. 
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
- w planie + 10 cm i - 5 cm, 
- rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy. 
5.4. Wykonanie deskowania dla muru oporowego żelbetowego 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963 [5]. 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą 
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 
betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
5.5. Wykonanie muru oporowego z Żelbetu 
Mury oporowe z żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz odpowiadać 
wymaganiom: 
a) PN-B-06250:1988 [4] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
b) PN-B-06251:1963 [5] i PN-B-06250:1988 [4] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 
pielęgnacji i transportu. 
W murach oporowych żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 5 cm (zalecana 7 cm), 
a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7 cm. 
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010:1983 [1]. 
Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu. 
5.6. Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-B-03010:1983 [1]. 
Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu fundamentu. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić od 10 do 
20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać wartości dla murów żelbetowych: 
a) nasłonecznione – 15 m 
b) nienasłonecznione – 20 m 
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 2.9. 
5.7. Izolacja murów oporowych 
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje się na powierzchni muru od 
strony gruntu lub materiału zasypowego. 
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono sposobu wykonania izolacji, to można ją wykonać poprzez 
dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych określonych w pkt 2.10. 
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany lub do 
uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie 
uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń 
mechanicznych. 
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
5.9. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się ręcznie do 
wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej. 
5.10. Roboty odwodnieniowe 
Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem obszarów bezodpływowych. 
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Spadek powierzchni terenu powyżej ściany oporowej powinien wynosić co najmniej 1 %, a w pasie o szerokości 1,5 
m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %. 
Odwodnienie za murem oporowym powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku 
braku wystarczających ustaleń, przy użyciu innych rozwiązań zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów piaszczystych. Warstwę ukośną - 
w celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego wody w porach, w słabo zagęszczonym zasypie, natomiast 
jednocześnie warstwę poziomą i pionową (lub ukośną) należy stosować w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z 
gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [1]. 
Zamiast warstwy filtracyjnej można wykonywać: 
- cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej, 
- geowłókninę, 
- warstwę z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubości od 50 do 150 mm. 
5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego 
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej: 
a) rzędnych wierzchu ściany ± 20 mm, 
b) rzędnych spodu ± 50 mm, 
c) w przekroju poprzecznym ± 20 mm, 
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości, 
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej niż 10 
mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru. 
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 wykonania wykopów fundamentowych 
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań 
podanych w punkcie 5.3. 
6.3. Kontrola robót betonowych i Żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i 
wykonanego betonu wg PN-B-06250:1988 [4], zgodnie z tablicą 2. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251:1963 [5]. 
 

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250:1988 [4] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

 
 
PN-EN 196-3:2006 [33] 
PN-EN 196-3:2006 [33] 
PN-EN 196-6:1997 [34] 

 
 
bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej 
partii 

1.2. Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarna 
- zawartości pyłów mineralnych 
- zawartości zanieczyszczeń obcych 
- wilgotności 

 
PN-B-06714-15:1991[12] 
PN-B-06714-16:1978[13] 
PN-B-06714-13:1978[11] 
PN-B-06714-12:1976[10] 
PN-B-06714-18:1977[14] 

 
Każdej dostarczonej partii 
 
 
bezpośrednio przed użyciem 

1.3. Badanie wody PN-B-32250:1988 [23] przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń 

2 Badania mieszanki betonowej 
-urabialności 
-konsystencji 
-zawartości powietrza w 
mieszance betonowej 

 
 
PN-B-06250:1988 [4] 

 
-przy rozpoczęciu robót 
-przy proj. recepty i 2 razy na zmianę roboczą 
-przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę 
roboczą 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości na 
ściskanie na próbkach 

PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu każdej partii betonu 

3.2. Badania nieniszczące betonu w 
konstrukcji 

PN-B-06261:1974 [6] 
PN-B-06262:1974 [7] 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie 
rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 

3.4. Badanie odporności na działanie 
mrozu 

PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty, 2 razy w czasie 
wykonywania konstrukcji ale nie 
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rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu 

3.5. Badanie przepuszczalności wody PN-B-06250:1988 [4] przy ustalaniu recepty, 3 razy 
w czasie wykonywania konstrukcji, 
ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 
betonu 

 
6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami podanymi w 
punkcie 5.7, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych. 
6.6. Kontrola izolacji muru oporowego 
Izolacja przeciwwilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z wymaganiami punktu 5.8. 
6.7. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego 
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać systematycznie w 
czasie 
wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8. 
6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych 
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać zgodnie z 
punktem 5.10. 
6.9. Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
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 m3 (metr sześcienny) wykonanego muru oporowego. 
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 Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie muru oporowego z żelbetu: 
· wykonanie deskowania, 
· wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
· wykonanie zbrojenia, 
· wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
· wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
· pielęgnację betonu 
· wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
· zasypanie wykopu, 
· roboty odwodnieniowe, 
· roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
3. PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
4. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
5. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
6. PN-B-06261:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie 
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7. PN-B-06262:1974 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
8. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
9. PN -B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
10. PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
11. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
12. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego 
13. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
14. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
15. PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
16. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
17. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
19. PN-B-24622:1974 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
20. PN-B-24625:1957 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
21. PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
22. PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniający 
23. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
24. PN-D-95017:1989 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
25. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
26. PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
27. PN-H-84020:1988 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
28. PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
29. PN-M-82010:1959 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
30. PN-M-82121:1988 Śruby ze łbem kwadratowym 
31. PN-M-82503:1985 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
32. PN-M-82505:1985 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
33. PN-EN 196-3:2006 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
34. PN-EN 196-6:1997 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
35. BN-87/5028-12:1987 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
36. BN-6354-12:1978 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
37. BN-6731-08:1988 Cement. Transport i przechowywanie 
38. BN-6738-07:1962 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
39. BN-6751-04:1982 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej 
40. BN-6753-01:1982 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
41. BN-6771-02:1971 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
42. BN-7122-11:1969 Płyty pilśniowe z drewna 
43. BN-8847-01:1976 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania. 
 

D-10.02.01. Kosze siatkowo-kamienne  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót  
koszy siatkowo-kamiennych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja służy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
1.3 Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą, prowadzenia robot drogowych i obejmują: 
a/ Wykonanie wykopu pod materace siatkowo kamienne poniżej dna potoku 
b/ Wykonanie wykopu pod materace siatkowo-kamienne powyżej dna potoku 
c/ Wykonanie materacy /koszów z siatki stalowej ocynkowanej, wypełnionych kamieniem łamanym, 
d/ Formowanie nasypów powyżej materaców, 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1Materac siatkowo-kamienny- kosze z drutu stalowego ocynkowanego wypełnione kamieniem, a wolne 
przestrzenie wypełnione są kruszywem łamanym. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 



142 

Przedmiotowy opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).     

2.2. Rodzaje materiałów: 
Przy wykonaniu ubezpieczenia korpusu drogowego należy użyć następujących materiałów: 
- kosze siatkowe 
- kamień łamany 
- klamry typu C 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
2.3. Kosze siatkowe: 
Wykonane z siatki tkanej/skręcanej, siatka ocynkowana (ZN), średnicy druga siatki (rdzeń / zew.) 2,7mm, średnicy 
drutu brzegowego (rdzeń, zew.) 3,4 mm, rozmiar siatki 80mm, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 
Oczka mają kształt sześciokątów powstałych przez 1,5-krotne skręcenie. 
2.3. Kamień : 
Kamień łamany, stosowany do wykonywania budowli hydrotechnicznych. 
Kamień i kruszywo użyte na wykonania materacy powinno charakteryzować się następującymi właściwościami: 
a/ ścieralność do 35% 
b/ mrozoodporność do 30% 
c/ nasiąkliwość do 2% 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania koszów: 
Wykonawca przystępujący do wykonania gabionów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- koparka kołowa, 
- koparko-ładowarka, 
- agregat prądotwórczy, 
- ubijaki mechaniczne, 
Wskazane jest aby Wykonawca dysponował zszywarką pneumatyczną. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania dotyczące transportu 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały mogą być przewodzone dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi bez usterkowy transport 
. Kruszywo należy przewozić samochodami samowyładowczymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania robót 
Zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać grodzę ziemną w celu zabezpieczenia wykopu przed wodą 
z potoku. Grodzę należy wykonać z kruszywa naturalnego pochodzącego z dna potoku. Dla zwiększenia szczelności 
grodzy u podnóża należy wykonać narzut kamienny i dodatkowo umocnić darniną. Po zakończeniu robót grodzę 
należy rozebrać, a kruszywo rozplantować i przywrócić do stanu istniejącego. 
5.3 Wykonanie materacy siatkowo-kamiennych 
Powierzchnia pod materace powinna być wyrównana i zagęszczona. 
W pierwszym etapie należy rozłożyć kosze z siatki stalowej ocynkowanej. Następnie należy w dwóch rzędach wbić 
kołki kotwiące z faszyny na dno i ścianki wykopu. W celu uzyskania równej regularnej płaszczyzny od strony potoku 
należy wykonać deskowanie z desek lub sklejki. Na tak przygotowanej siatce stalowej układamy kamień. Wolne 
przestrzenie w materacach zasypujemy kruszywem łamanym o uziarnieniu większym od oczek koszy stalowych. 
Po wykonaniu każdej warstwy materacy należy zszyć. Pierwszą warstwę należy całkowicie wykonać poniżej dna 
potoku. Zgodnie z decyzją Inżyniera/Inspektora należy wykonać kilka warstw w taki sposób, że każda następna, 
przesunięta jest o 30cm w kierunki drogi. 
Na początku i końcu każdego odcinka kosze należy zeskosować w kierunku drogi na długości 10 mb tak aby 
materac wszedł w istniejącą skarpę 
5.4 Formowanie nasypów powyżej materacy 
Na górnej krawędzi materacy kamiennych należy formować nasyp z gruntu naturalnego pochodzącego wykopów. 
Nasyp należy formować warstwami max 30cm z jednoczesnym zagęszczeniem i polewaniem wodą. Zagęszczenia 
należy dokonać przy użyciu ubijaków ręcznych i mechanicznych. Podczas formowania nasypu należy odrzucać 
otoczaki. o średnicy większej niż 100 mm. Nasyp należy formować tak, by skarpa miała pochylenie od 1:1, do 1:1. 
Tak przygotowane skarpy należy wyrównać i obsypać warstwą ziemi urodzajnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
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Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 
6.2.1 Kosze siatkowo-kamienne: 
Kontrola polega na ocenie wizualnej równości podłużnej, poprzecznej oraz szerokości przesunięcia kolejnych 
warstw względem siebie. Ponadto należy sprawdzić ścisłość ułożenia, jakość oraz uziarnienie kruszywa (tak aby 
najmniejszy rozmiar kruszywa nie był mniejszy od oczka siatki). 
6.2.2 Skarpa ponad umocnieniem 
Kontrola polega na ocenie wizualnej równości powierzchni skarpy, zagęszczenia oraz pochylenia skarpy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Zasady obmiaru robót 
Zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, 
badania i ocena wizualna dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m3 umocnienia skarpy obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
UWAGA: WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 


