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D–M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne oraz specyfikacje techniczne 
dotyczące wykonania robót drogowych stanowią w rozumieniu PZP „specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych” (STWiORB). 
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – 
Przybyszew od km 0+000 do km 5+900 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
D.00.00.00     WYMAGANIA OGÓLNE    
D.01.00.00     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01     Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych   
D.01.02.01     Usunięcie drzew, pni i krzewów  
D.01.02.04      Rozbiórka elementów dróg 
D.02.00.00.    ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01.    Wykonanie wykopów i nasypów 
D.03.00.00.    ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D.03.01.01.    Przepusty pod koroną drogi  
D.03.02.01.    Kanalizacja deszczowa 
D.03.03.01.     Sączki podłużne�
D.04.00.00.    PODBUDOWY 
D.04.01.01.    Profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych 
D.04.02.01.    Warstwa odsączająca 
D.04.03.01.    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych    
D.04.04.02.     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
D.05.00.00.    NAWIERZCHNIE 
D.05.03.03.    Nawierzchnie z płyt betonowych 
D.05.03.05.    Nawierzchnia z betonu asfaltowego       
D.05.03.11/1  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
D.05.03.23.   Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej�
D.06.00.00.    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.01.01.    Umocnienie dna i skarp rowów 
D.06.02.01.    Przepusty pod zjazdami i rowy kryte 
D.06.03.01.    Pobocza z kruszywa łamanego    
D.06.04.01.    Rowy drogowe 
D.07.00.00.    URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
D.07.01.01.    Oznakowanie poziome    
D.07.02.01.    Oznakowanie pionowe    
D.07.05.01.    Bariery ochronne stalowe  
D.07.06.02.    Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych  
D.08.00.00.    ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01.    Krawężniki betonowe 
D.08.02.02.    Chodniki z betonowej kostki brukowej  
D.08.03.01.    Obrzeża betonowe 
D.08.05.01.    Ścieki uliczne z elementów betonowych�
D.10.00.00.    INNE ROBOTY 
D.10.07.01.    Zjazdy do gospodarstw 
D.10.10.10.    Roboty dodatkowe 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

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

1.4.4. Dziennik budowy – Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez wykonawcę 
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

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

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

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

czynników atmosferycznych. 
b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  

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

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

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

1.4.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

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

1.4.24. Raporty dzienne - oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 
dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót. 
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1.4.25. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.26. Szerokość użytkowa obiektu -�szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego 

1.4.28. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.29. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy (z 
wyznaczonymi granicami pasa drogowego wraz ze stosownymi szkicami, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i szczegółowe specyfikacje 
techniczne. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi harmonogram robót, plan 
płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 Zamawiającego  
 sporządzoną przez Wykonawcę; 
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi 
Instytucjami projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji nie będą 
podlegały odrębnej zapłacie.  
W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowań projektowych w trakcie budowy, 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać te projekty i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny 
Kontraktowej. 
Projekty powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyskać do wykonanych projektów opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Projekty wykonywane przez Wykonawcę powinny być sporządzone i uzgodnione przez odpowiednie 
instytucje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót których dotyczą. Projekty powinny uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Istotnych postanowieniach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, 
elementy wyposażenia drogi, zieleń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru 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 na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
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 
środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich 
wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 
ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny 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 będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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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. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do 
momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektora szczegółowy 
plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
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odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i 
powinien być uwzględniony w Cenie Kontraktowej. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub 
jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inspektora dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając 
budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty związane z takimi naprawami. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 
wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
1.5.15. Niewypały, niewybuchy 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, 
niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, 
pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji 
usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
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1.6. Nazwy i kody  
Grupa robót:  45100000-8; 45200000-9; 77000000-0 
Klasa robót:  45230000-8; 45220000-5; 77300000-3 
Kategoria robót: 45233000-9; 45221000-2; 77310000-6 
 
 2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej 
oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora (w przypadku możliwości ich składowania w liniach rozgraniczających).  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały�
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora.. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora. 
  
 3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
  
 4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  
 5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora, 
pod groźbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń Inspektora, skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robót na placu budowy aby nie powodować 
utrudnień i zakłóceń w ruchu publicznym. 
  
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Ponadto, dla określonych w odpowiednich ST robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według 
zasad i zakresu określonego w tych ST. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie 
zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii 
wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. 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. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor może 
pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od 
Wykonawcy zaplecza. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez Wykonawcę są zawarte 
w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora. 
Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Jeżeli badania te wykażą stwierdzenie usterek całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich ST 
lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.5, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. 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. 
(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 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do 
Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora.. 
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 (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(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 Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Po zakończeniu zadania dokumenty budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom administracyjnym. 
�

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli ST 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 
ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do 
momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją 
fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki 
zostaną zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora. 
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 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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 przedmiotowych robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania 
odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób 
niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o 
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego 
jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Świadectwa Przejęcia. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 
lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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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. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i kosztami dróg dojazdowych wraz z ich 

demontażem po zakończeniu robót, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
  
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

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

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

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

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

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

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. 2003 nr 177, poz. 1729). 
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem 
przebiegu trasy drogi oraz punktów wysokościowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W 
Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy.  
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
(reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych i reperów 
określonych dokumentacji projektowej dla potrzeb niniejszego zadania), 

 wykonanie pomiarów sprawdzających istniejącego terenu i nawierzchni, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
 przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym. 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy. 
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
  
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do stabilizacji punktów trasy należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08m i długości około 
0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości 0,04 - 
0,05m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi G1 
i G-2. 
  
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 teodolity, tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki.  
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. Transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  
5.2. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie drogi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 5cm.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.1. 
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi koryta drogi na powierzchni terenu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wyznaczania krawędzi koryta należy stosować dobrze widoczne 
paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie koryta o kształcie zgodnym z 
Dokumentacją Projektową. 
5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być 
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
musi być wykonane przed przystąpieniem do robót. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
7. Obmiar Robót  
Jednostką obmiarową jest:  

 1 km (kilometr) wyznaczenia osi drogi i pomiarów; 
 1 kpl (komplet) wykonanej inwentaryzacji powykonawczej; 

 
8. Odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi. 
  
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 przygotowanie i oznakowanie robót, 
 założenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej, 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie  
 odtworzenie pasa drogowego, 

 

Cena 1 kpl wykonania inwentaryzacji powykonawczej obejmuje: 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 koszty ośrodków geodezyjnych. 

 
10. Przepisy związane  
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne.  
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D.01.02.01. Usunięcie drzew, pni i krzewów 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
usunięciem drzew, pni i krzewów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe 
Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu:  
 wycinkę drzew oraz usunięcie karp pni po wycince; 
 karczowanie przycinanie krzaków i małych drzewek, 
 zagospodarowanie przez Wykonawcę nieprzydatnych gałęzi zgodnie z obowiązującymi przepisami (w 

ramach ceny jednostkowej), 
 zasypanie dołów po karczowaniu piaskiem, warstwami z zagęszczeniem,  
 uporządkowanie terenu. 
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 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. 
2.1. Grunt do zasypania dołów 
Do zasypania dołów po usuniętej roślinności należy użyć grunt przydatnym do budowy nasypów 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do karczowania roślinności 
Roboty związane z karczowaniem roślinności mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się: 
a) spycharki, 
b) piły mechaniczne, 
c) koparki lub ciągniki ze specjalnym sprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z roślinności 
Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni i 
gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  
W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z 
roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
5.2. Usunięcie roślinności 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
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budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. "Wykonanie wykopów i 
nasypów". 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. 
5.3. Zagospodarowanie ściętych drzew 
Karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na terenach będących w administracji Zamawiającego Wykonawca usunie z 
Terenu Budowy. Drewno z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy.  
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola robót przy usuwaniu roślinności 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w D.02.01.01. "Wykonanie nasypów i wykopów". 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest: 

 1 szt. (sztuka) wyciętego drzewa, wykarczowanego pnia; 
 1 m2 (metr kwadratowy) karczowanych krzaków 

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych 
pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostkowa usunięcia drzewa lub pnia uwzględnia: 

 wyznaczenie drzew do wycinki, 
 wycięcie i wykarczowanie drzew, 
 wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy, 
 zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
 zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
 uporządkowanie terenu robót. 
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności. 

Cena jednostkowa usunięcia krzewu, podrostu roślinnego, uwzględnia: 

 wyznaczenie krzewów, podrostu roślinnego, młodnika, samosiewu leśnego do wycinki, 
 wycięcie krzewów, podrostu roślinnego i usunięcie karpin, 
 wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 
 zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem, 
 zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 
 uporządkowanie terenu robót. 
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej roślinności. 

 
10. Przepisy związane 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
rozbiórką elementów drogi, które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W 
Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z robotami rozbiórkowymi 
W zakres Robót związanych z rozbiórką wchodzi: 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren 
budowy; 

 rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego lub gruntu stabilizowanego gr. do 15cm z wywozem 
materiału z rozbiórki poza teren budowy; 

 rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki 
poza teren budowy; 

 rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki 
poza teren budowy; 

 rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej wraz z jej oczyszczeniem i 
zmagazynowaniem w obrębie budowy; 

 rozbiórka nawierzchni betonowej zjazdów wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy; 
 rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy; 
 rozbiórka przepustów o średnicy 60 - 100cm usytuowanych pod koroną drogi wraz ze ścianką czołową 

oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy; 
 demontaż słupków do znaków wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora; 
 demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewiezieniem w miejsce wskazane przez 

Inwestora; 
 demontaż tarcz znaków konwencjonalnych przeznaczonych do ponownego ustawienia w obrębie 

budowy; 
 demontaż wiat przystankowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora; 

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 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. 
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki.  
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Wykonawca zapewnić sukcesywny wywóz materiałów z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. 
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie wszystkich elementów wymienionych w pkt. 
1.3 niniejszej ST, w stosunku, do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 



D.01.02.04      
 
 

  

22 

Rozbiórkę elementów nieprzewidzianych do ponownego użycia należy wykonać mechanicznie. W miejscach 
trudno dostępnych rozbiórki należy wykonać ręcznie. Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie z Terenu 
Budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów z rozbiórek. 
5.2. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) 
należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.  
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni lub podbudowy; 
 1m (metr) rozebranych przepustów; krawężników i obrzeży betonowych;  
 1szt. (sztuka) demontażu słupków i tarcz znaków; wiaty przystankowej; 

 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena rozebrania nawierzchni z betonu asfaltowego uwzględnia: 

 oznakowanie terenu robót, 
 wyznaczenie nawierzchni do rozbiórki, 
 odcięcie krawędzi jezdni piłą, aby uniknąć dalszych uszkodzeń;  
 rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego, 
 załadunek i wywóz nieprzydatnych materiałów poza obręb budowy  
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie 

miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, itp. 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 

Cena rozebrania podbudowy uwzględnia: 

 oznakowanie terenu robót, 
 wyznaczenie podbudowy do rozbiórki, 
 rozbiórka podbudowy, 
 załadunek i wywóz nieprzydatnych materiałów poza obręb budowy  
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie 

miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, itp. 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 

Cena jednostkowa rozebrania 1 m przepustów uwzględnia: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie elementów do rozbiórki, 
 roboty ziemne; 
 rozebranie części przelotowych przepustu; 
 załadunek i wywóz nieprzydatnych materiałów poza obręb budowy  
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie 

miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, itp. 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
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Cena jednostkowa 1 szt. demontażu znaku obejmuje: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie znaków do rozbiórki, 
 zdjęcie tarcz znaków z podpór, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 przewiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora;  

 

Cena jednostkowa 1 szt. demontażu słupka do znaku obejmuje: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie elementów do rozbiórki, 
 odkrycie i wydobycie słupka, konstrukcji wsporczej, 
 zasypanie dołów po rozbiórce elementów wsporczych wraz z zagęszczeniem, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 przewiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora;  

 

Cena rozebrania 1 m obrzeży lub krawężników betonowych uwzględnia: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie elementów do rozbiórki, 
 rozbiórka ławy i oporu z betonu (dotyczy krawężników) 
 rozebranie obrzeży lub krawężników betonowych, 
 załadunek i wywóz nieprzydatnych materiałów poza obręb budowy  
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie 

miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, itp. 
 przewiezienie oraz przekazanie w miejsce wskazane przez Inwestora wybranych elementów 

uzyskanych z rozbiórki; 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 

Cena rozebrania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej uwzględnia: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie powierzchni do rozbiórki, 
 rozebranie nawierzchni i podbudowy; 
 załadunek i wywóz nieprzydatnych materiałów poza obręb budowy; 
 oczyszczenie i zmagazynowanie kostki przeznaczonej do ponownego wykorzystania;  
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie 

miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, itp. 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 

Cena rozebrania 1 m2 nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych uwzględnia: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie powierzchni do rozbiórki, 
 rozebranie nawierzchni i podbudowy; 
 załadunek i wywóz nieprzydatnych materiałów poza obręb budowy; 
 wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie 

miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, itp. 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 

Cena jednostkowa 1 szt. demontażu wiaty przystankowej obejmuje: 

 oznakowanie terenu robót, 
 roboty przygotowawcze – wyznaczenie elementów do rozbiórki, 
 demontaż wiaty przystankowej; 
 przewiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora;  
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. Przepisy związane 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 1 poz. 
1206) 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735) 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686) 
6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) 
7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639) 
8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
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 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 D.02.01.01. Wykonanie wykopów i nasypów 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach 
przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – 
Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie koryta (wykopu) pod konstrukcję odtworzenia drogi, zjazdów, chodnika i sączka podłużnego z 
odwiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy oraz wykonanie nasypu z gruntu z dokopu wraz z jego 
uformowaniem i zagęszczeniem. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 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. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, grunty uzyskane z wykopów zostaną częściowo wykorzystane na terenie 
budowy, nadmiar zostanie wywieziony poza teren budowy. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora. 
Do wykonywania robót należy stosować koparki lub równiarki samojezdne, a w razie potrzeby również 
sprzęt do ręcznego prowadzenia robót. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Zasady ogólne – wykonanie koryta 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej ST. 
Przy wykonywaniu wykopów w miejscach występowania ewentualnych skrzyżowań z urządzeniami uzbrojenia 
podziemnego należy zachować szczególną ostrożność. Prace realizować pod nadzorem właścicieli sieci. 
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5.1.1. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem.  
5.1.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is: 

‐ górna warstwa o grubości 20 cm - Is  1,00. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem warstwy konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 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 proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inspektora. 
5.2. Wykonanie nasypów 
5.2.1. Zasady ogólne wykonywania nasypów – regulacja korony  
Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały 
określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 
niniejszej ST. 
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
5.2.2. Zagęszczenie gruntu 
Warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 powinien być 1,00. 
5.2.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu.  
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników do Inspektora.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
 Dziennika Budowy, 
 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.1.3. 
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie nasypu. 
6.3. Dokładność wykonania robót 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i –3cm. 
Szerokość korpusu wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10cm. 
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 Dokładność wykonania budowli ziemnych: 
Lp. Część budowli Jednostka Dokładność

1 Podłoże nawierzchni: 
‐ nierówności powierzchni*)  

‐ pochylenie poprzeczne powierzchni 
‐ niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
cm 

 
 3 
 0,5 

+ 1, - 3
         *) Nierówności mierzone łatą 3 m 

 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową Robót związanych z robotami ziemnymi jest: 

 1m2 (metr kwadratowy) koryta (wykopu); 
 1m3 (metr sześcienny) nasypu. 

 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty 
badań i miejsca pobrania próbek. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostki obmiarowej 1m2 wykopu (wykonania koryta) wraz z wywozem gruntu poza teren budowy 

obejmuje: 

 oznakowanie miejsca robót, 
 prace pomiarowe, 
 wykonanie wykopu, 
 wywóz gruntu poza teren budowy, 
 wszelkie koszty związane ze znalezieniem, utrzymaniem miejsca składowania gruntu, 
 profilowanie dna wykopu, 
 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami, 
 koszt utrzymania czystości na drodze w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. 

Cena jednostki obmiarowej 1m3 nasypu z gruntu z dokopu obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 wszelkie koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem gruntu, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie zgodnie z wymogami ST, 
 profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadków i pochyleń zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
 odwodnienie terenu robót, 
 koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót,  
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących właściwości 

wbudowywanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia i nośności poszczególnych warstw nasypu, 
 koszt utrzymania czystości na drodze w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. 

 
10. Przepisy związane 
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3. PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
4. PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
6. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
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7. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
8. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
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.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przepustu z rur karbowanych PEHD pod koroną drogi w ramach przebudowy drogi 
powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 
do km 5+900.. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustu z rur karbowanych PEHD o średnicy 80cm pod koroną drogi oraz ścianek czołowych 
prefabrykowanych, żelbetowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy, którego zewnętrzna 
powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do 
średnicy rury. 
1.4.4. 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. 
1.4.5. 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. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

 rury PEHD spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, 
odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

 materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją 
projektową, mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-EN 
13242:2004, o uziarnieniu 0÷31,5 mm, 

 Wloty i wyloty przepustu należy wykonać z prefabrykowanych żelbetowych zakończeń 
kołnierzowych. Zakończenia powinny być wykonane z betonu C25/30. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 
5mm. 

2.2. Składowanie materiałów 
Rury PEHD oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu 
uszkodzeniu. 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej 
długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2m. Rury układane swobodnie zaleca 
się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami 
drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby 
nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres 
składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: 

 koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4m3, 
 ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
 sprzętem transportowym, 
 sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek 

może też być wykonywany ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt 
energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. Transport 
Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1m rury wystawało 
poza obrys środka transportowego. 
Zakończenia kołnierzowe należy przewozić samochodami skrzyniowymi. Należy rozmieścić je równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przemieszczaniem i spadaniem. Podczas ładowania, 
rozładowywania i składowania zakończeń należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Zasady ogólne 
Przepusty układa się na odpowiednio wyprofilowanej podsypce z kruszywa naturalnego gr. 25cm. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną 
ścieżki. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 roboty przygotowawcze,  
 rozbiórka nawierzchni, 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), 
 ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch 

rur złączką, 
 ułożenie ścianek czołowych, 
 wykonanie zasypki przepustu, 
 roboty wykończeniowe. 
5.3. Ława pod przepustem 
Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości 25cm z 
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0÷32 mm, bez zanieczyszczeń. Podsypkę należy zagęścić do 
0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby 
karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
5.4. Ułożenie rur przepustu na ławie 
Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca 
się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z 
asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub 
większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 
Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
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 ułożeniu na ławie złączki, 
 położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
 zamknięciu złączki, 
 założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 
Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu nie powinna być mniejsza od 1m. 
W przypadku, gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy 
sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w 
czasie zasypywania przepustu.  
5.5. Zasypka przepustu 
Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30cm ponad górną krawędź przepustu powinna być wykonana 
mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 20mm. 
Zasypka powinna być wykonywana: 
 równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
 warstwami o grubości maksimum 30cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95 w strefie 

bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 
 ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 

przemieszczania poziomego, 
 ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie 

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 
Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30cm. Pozostałą część nasypu można wykonać z materiałów 
określonych w ST D-02.00.00. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, 

krawężników itp., 
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. 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 
w pkt.2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica. 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań

1 Lokalizacja i zgodność granic 
terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 
przepustu Bieżąco 
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4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco 

5 Zasypka przepustu Bieżąco 

6 Wykonanie robót 
wykończeniowych 

Ocena ciągła 

 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m (metr) wykonanego przepustu; 
 1 szt.(sztuka) prefabrykowanej, żelbetowej 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, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonany wykop, 
 wykonane podsypki pod przepust, 
 przepust na podsypce, 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:   

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu, 
 dostarczenie na miejsce budowy sprzętu i materiałów potrzebnych do wykonania przepustu, 
 ewentualne czasowe przełożenie cieku lub wykonanie innych prac, 
 wykonanie wykopu pod realizowany nowy przepust wraz z odwozem gruntu, 
 wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa pod konstrukcją 
 ułożenie na wykonanej podsypce konstrukcji przepustu z rur PEHD, 
 zasypanie wykonanego przepustu, 
 plantowanie skarp nasypu nad przepustem, 
 wykonanie badań i pomiarów. 

 

Cena jednostkowa 1 szt. wykonanej ścianki czołowej obejmuje: 

 oznakowanie miejsca robót, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 wykonanie wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 
 montaż prefabrykowanej ścianki czołowej, 
 wykonanie badań i pomiarów. 
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 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa 

  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów odwodnienia dróg w 
ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – 
Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odwodnieniem drogi  
w ramach zadania określonego w punkcie 1.1. 
W zakres robót wchodzą:       

 wykonanie przykanalików z rur PVC SN16 ze ścianką litą o śred. 160 mm z wylotem do rowu, wraz 
z zamontowaniem kraty stalowej na wylocie, 

 wykonanie przykanalików z rur PVC SN16 ze ścianką litą o śred. 160 mm z wylotem do studzienki 
rewizyjnej, 

 wykonanie wpustów ulicznych  z rur betonowych o średnicy 50cm z osadnikami wysokości  0,50m, 
z żelbetowymi pierścieniami odciążającymi i wpustami żeliwnymi uchylnymi ulicznymi D400-40t,  

 studzienek rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 100cm  z dnem, z żelbetowymi 
pierścieniami odciążającymi i włazami D400-40t o średnicy 600 mm - o głębokości do 1,5m, 

 ustawienie krawężników odwadniających (studni 1-segmentowych) z polimerobetonu o wym. 
27x41,5x50cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie z oporem z betonu C8/10,  

 ustawienie krawężników odwadniających (studni 2-segmentowych) z polimerobetonu o wym. 
27x78x50cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie z oporem z betonu C8/10. 

Lokalizacja opisanych elementów – zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia 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 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. 
2.1. Rury  
Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC, typu „SN” ze ścianką litą o średnicach Ø 160mm, łączone na kielich i 
uszczelkę gumową, zgodnie z PN-74/C-89200. 
2.2. Krawężniki odwadniające  
Wykonane jako monolit z polimerobetonu. Krawężnik wyposażony w boczne otwory wlotowe w kształcie 
owalu oraz wewnętrzny kanał odpływowy. Krawężnik wyposażony w króciec odpływowy z PVC o średnicy 
160mm. Krawężnik (studnia 1 – segmentowa) o wymiarach 41,5x27x50cm. Z obu stron zaślepiony.  
Element odpływowy przy studni 2 – segmentowej  o wymiarach 38,5x20,4x50cm. 
Wytrzymałość na ściskanie 80-110MPa. Nasiąkliwość 0,1%. 
2.2.1 Materiały na podsypkę 
Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N 
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 
2.2.2 Materiały do posadowienia krawężników 
Krawężniki posadowione będą na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława 
wykonana z betonu klasy C8/10. Do wykonywania betonu należy użyć: 
– cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, 
– kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 

mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i 
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urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 
– wody wg PN-B-32250, 
– można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM. 
2.3. Studzienki ściekowe  
2.3.1Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne oraz wpusty krawężnikowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 
 i PN-H-74080-04. 
2.3.2 Studzienki wpustów ulicznych 
Na studzienki ściekowe stosowane są rury betonowe o średnicy 500mm. 
2.3.3 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C-20/25 
zbrojonego stalą StOS. 
2.3.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
 Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 20 cm i być wykonane z betonu  
wibrowanego klasy C-20/25 zbrojonego stalą StOS. 
2.3.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka wykonana z piasku średnioziarnistego. Użyty materiał na podsypkę powinien  
odpowiadać wymaganiom stosownych norm , np. PN-06712 , PN-B-11111. 
2.4. Studzienki kanalizacyjne  
2.4.1. Dno studzienki 
Studzienki powinny posiadać dno. 
2.4.2. Włazy 
Włazy żeliwne D400 na obciążenie 40t odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczone w pasie 
drogowym, jezdni. 
2.4.3. Płyty pokrywowe 
Studzienki przykryć prefabrykowanymi płytami pokrywowymi wykonanymi zgodnie z dokumentacją 
i odpowiadającymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.  
2.4.4 Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C-20/25 
zbrojonego stalą StOS. 
2.4.5. Łączenie prefabrykatów 
Płyty prefabrykowane łączone na zaprawę cementową klasy B8 wg PN-B-14501. W przypadku wystąpienia 
gruntów nawodnionych - sznurem smołowym, kitem fugowym i zaprawą cementową. 
2.4.6. Izolacja zewnętrzna studni 
Izolację zewnętrzną studzienki wykonać z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji 
„Abizol R” i „Abizol P” . 
 
2.5. Składowanie materiałów 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Skrzynki i ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1.5m. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-
08. 
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Do wytwarzania betonu na ławy: 
 wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 
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wagowego dozowania składników, 
 samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu wg BN-88/6731-08. 
Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Rury powinny być przewożone w pozycji poziomej. 
Skrzynki i ramy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu samochodowego w sposób 
zabezpieczający przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem 
w czasie ruchu pojazdu.  
Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 
ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC. Szczególną ostrożność 
należy zachować w temperaturze bliskiej 0oC i niższej z uwagi na kruchość rur z PVC w tych temperaturach 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z SST D-02.00.00. Roboty ziemne muszą być wykonane 
zgodnie ze specyfikacją robót drogowych. Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora. 
5.2. Przykanaliki 
Przykanaliki należy wykonać z rur PVC o średnicy 160mm. Trasa przykanalików powinna być prosta, bez 
załamań w planie i w pionie.   
Rury z PVC stosowane w kanalizacji powinny posiadać certyfikaty i być oznakowane: 
- czynnik transportowy  
- nazwa producenta 
- rodzaj materiału 
- oznaczenie średnicy 
- grubość ścianki 
- datę produkcji – rok, miesiąc, dzień 
- obowiązujące normy. 
Kielichy rur powinny być układane w kierunku odwrotnym do spadku przykanalika. 
5.2. Studzienki ściekowe  
Studzienki ściekowe przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni projektowanej drogi. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić : 
- głębokość osadnika 0,50m   
- średnica osadnika 0,50m 
Krata ściekowa wpustu winna być usytuowana zgodnie z  dokumentacją projektową przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 1cm poniżej ścieku jezdni. 
5.3. Studnie kanalizacyjne  
Studzienkę kanalizacyjną wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z kręgów żelbetowych o średnicy 
100cm z dnem. 
Płyty pokrywowe na studzienkach płytkich (wykonane bez kominów włazowych) wykonać bezpośrednio na 
komorze roboczej, a na niej skrzynkę włazową wg PN–H-74051. Regulację wysokościową włazów typu 
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ciężkiego wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej lub bloczków betonowych (od 0 
do 30cm). 
Kręgi żelbetowe studzienek należy przykryć prefabrykowanymi żelbetowymi płytami pokrywowymi 
osadzonymi na pierścieniu odciążającym według dokumentacji projektowej.   
Studzienki wyposażyć we włazy typu ciężkiego D400-40ton przejazdowego. Poziom włazu w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8cm ponad poziom terenu.  
Studzienki należy wykonać na dnie wzmocnionym warstwą żwiru grubości 10cm i warstwą piasku 
stabilizowanego cementem w stosunku 1:4.  
Studzienkę  należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie w gruntach 
nienawodnionych np. „BITIZOLEM R” oraz „BITIZOLEM P”, zaś w gruntach nawodnionych – 
„BITIZOLEM R+2P”. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.  
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt rury PVC z izolacją asfaltopodobną poprzez owinięcie rury 
dwukrotnie folią 
5.4. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2C oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki 
należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od 
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed 
wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie 
wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
5.5. Ustawienie krawężników 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm minimum. 
Rzędne wysokościowe oraz światło krawężnika powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
Należy sprawdzić: 
– krawężniki odwadniające: 

‐ wygląd zewnętrzny, 
‐ kształt i wymiary, 
‐ Aprobaty Techniczne 
‐ w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych 

przez producenta dla dostarczonej partii materiałów. 
– materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 

‐ wytrzymałość na ściskanie betonu C8/10 - średnio co drugą partię betonu rozumianą jako ilość 
betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,  

‐ konsystencję betonu - przy każdym załadunku, 
‐ właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymaganiami odpowiednich norm, 
‐ piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 

zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN-B-
06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo 
przy zmianie źródła dostawy, 

‐ wytrzymałość podsypki cementowo - piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) 
- 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R710 
MPa, R28  14MPa. 

 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 
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7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m (metr) wykonanych i odebranych przykanalików; 
 1 szt. (sztuka) ustawionego krawężnika odwadniającego; studzienki wpustowej; studni 

rewizyjnej; 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora, jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie przykanalików, 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania przykanalików rur PVC uwzględnia: 

 zakup i dostawę materiałów, 
 oznakowanie, 
 wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
 wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu,  
 zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
 zabezpieczenie placu budowy 
 przygotowanie podłoża pod przykanaliki, 
 ułożenie przykanlika; 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Cena jednostkowa ustawienia 1m krawężnika odwadniającego uwzględnia: 

 oznakowanie miejsca robót 
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 
 wykonanie wykopu pod ławę, 
 wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C8/10, 
 ustawienie krawężnika odwadniającego, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST 

Cena jednostkowa wykonania wpustu ulicznego z rur betonowych o średnicy 500mm uwzględnia: 

 zakup i dostawę materiałów, 
 oznakowanie, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu,  
 odwodnienie wykopu 
 montaż wpustu z rur betonowych, 
 izolacja zewnętrzna 
 ustawienie wpustu żeliwnego, 
 odwóz nadmiaru gruntu i materiałów z rozbiórki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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Cena jednostkowa wykonania studzienki z kręgów żelbetowych uwzględnia: 

 zakup i dostawę materiałów, 
 oznakowanie, 
 wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
 zabezpieczenie placu budowy 
 wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu, 
 montaż kręgów żelbetowych z dnem, 
 montaż płyty nadstudziennej i pierścienia odciążającego, 
 obsadzenie włazu żeliwnego,  
 izolacja zewnętrzna studni, 
 odwodnienie wykopu 
 odwóz nadmiaru gruntu i materiałów z rozbiórki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1.PN-B-o1070            Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
2. PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 
3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-B–06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
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. Sączki podłużne 

  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sączków podłużnych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W 
Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
sączków podłużnych w postaci kolumny 40x60cm wypełnionej kruszywem.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody, usytuowany równolegle do osi korony 
drogi. 
1.4.2. Geowłóknina - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania z nieciągłych, 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych, 
 polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące 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. 
2.1. Kruszywo 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków podłużnych jest tłuczeń frakcji 63mm zaklinowany 
od góry miałem kamiennym. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
2.2. Geowłóknina 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie 
i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą szczepnością z gruntem 
drogowym. 
  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sączek podłużny może być wykonywany ręcznie lub mechanicznie. 
W przypadku mechanizacji wykonania drenów podłużnych Wykonawca powinien wykazać się możliwością 
korzystania z koparek lub koparko- ładowarek o łyżce dostosowanej do szerokości sączka oraz płyt 
wibracyjnych do zagęszczenia.  
  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, można 
przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek nie należy rzucać. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1. Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do 
głębokości wykopu i posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Prace ziemne należy prowadzić tak aby chronić wykop przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych. 
5.2. Ułożenie kruszywa 
Tłuczeń należy rozściełać w suchym wykopie, warstwami gr. 20cm. Każdą warstwę należy zagęścić.  
Rozłożony tłuczeń należy zaklinować od góry miałem kamiennym. 
5.3. Zastosowanie geowłókniny w sączku podłużnym 
Geowłókninę należy zastosować do owinięcia kruszywa. 
5.4. Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka podłużnego 
Przy wykonywaniu sączka podłużnego dopuszczalne są następujące tolerancje: 
 odchylenia wymiarów szerokości i głębokości rowu: nie większe od   5cm, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Kontrola wstępna przed wykonaniem sączka podłużnego 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana za pomocą analizy sitowej. 
Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.  
6.2. Kontrola w czasie wykonywania sączka podłużnego 
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
a) zgodność wykonywania sączka z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania sączka podłużnego, wymienionych            
6.3. Geowłóknina 
Dostarczana geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną w budownictwie drogowym i mostowym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) sączka podłużnego z tłucznia. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla sączka podłużnego podlega rów pod sączek. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 sączka podłużnego z tłucznia  obejmuje: 

 wyznaczenie robót w terenie, 
 dostarczenie i zakup materiałów, 
 wykonanie robót ziemnych, 
 ułożenie geowłokniny separacyjnej; 
 rozłożenie tłucznia z zagęszczeniem i zaklinowaniem od góry miałem kamiennym, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 933-

1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
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 2. PN-EN 1744-
1:2000 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

 3. PN-EN 
1926:2001 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 
na ściskanie 

 4. PN-EN 
1936:2001 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i 
gęstości objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 

5. PN-EN 
12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 
mrozoodporności 

6. PN-EN 
13755:2002 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości 
przy ciśnieniu atmosferycznym 

7. PN-EN 
14157:2005 

Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

8. PN-B-
04115:1967 

Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na 
uderzenie (zwięzłości) 

9. PN-B-
01080:1984 

Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział i 
zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 

10. PN-B-
10736:1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania 

11. PN-B-
11210:1996 

Materiały kamienne. Kamień łamany 

12. PN-C-
89221:2004 

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 

13. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 
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D.04.00.00. PODBUDOWY 
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą 
na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi, zatoki postojowej, zatoki autobusowej, chodników i 
zjazdów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia 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 Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. Transport 
Nie występuje 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota 
lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
5.2. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
2%. 
5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania 
podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów określi Inspektor. 
6.1.1. Równość 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm. 
6.1.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 
0,5%. 
6.1.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+0cm, -2cm. 
6.1.4. Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is  1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-
77/8931-12 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  2%. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 6.1. 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 
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 i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary 
wg pkt. 6 z uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. Warunki płatności 
Cena jednostkowa profilowania i zagęszczenia 1m2 podłoża obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 profilowanie podłoża z ewentualnym przemieszczeniem kruszywa, 
 zagęszczenie podłoża 
 wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji, 
 koszt utrzymania czystości na drodze. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą. 
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D.04.02.01. Warstwa odsączająca 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej z piasku średniego pod projektowaną konstrukcję w ramach przebudowy drogi 
powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do 
km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem warstwy 
odsączającej (podsypkowej) z piasku średniego grubości 10cm. 
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 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. 
2.1. Wymagania dla kruszywa. 
Jako materiałem na warstwę odsączającą (podsypkową) należy użyć kruszywa naturalnego w postaci piasku 
średniego. 
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki:  
a) szczelności określony zależnością 

gdzie: 
  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
  D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

gdzie: 
 U - wskaźnik różnoziarnistości 
 d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
 d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
oraz uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 1 wg badanego zgodnie z normą BN-77/9831-12. 
 
c) współczynnik filtracji k10  8 m/dobę. 
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek średni spełniający wymagania PN-B-11111. 
2.2. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na 
równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiałami i 
zanieczyszczeniami.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywo powinno 
być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.01.01. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
5.2. Wykonanie warstwy odsączającej 
Kruszywo przeznaczone na warstwę odsączającą powinno być rozkładane przy użyciu sprzętu dostosowanego 
do szerokości warstwy, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto projektowaną 
grubość. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstwy powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w 
stronę wyżej położonej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców zagęszczanie wykonywać przy pomocy płyt wibracyjnych lub 
ubijaków mechanicznych. 
Zagęszczanie należy kontynuować aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenie należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i  
-20%. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
przesuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Nie dopuszcza się ruchu samochodowego po ułożonej warstwie odsączającą. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 

Przynajmniej 1 raz co 100m 

2 Równość podłużna 
3 Równość poprzeczna 
4 Spadki poprzeczne  
5 Rzędne wysokościowe 
6 Grubość warstwy 
7 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa 

 



D.04.02.01                                                                      

 47 

6.1.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. 
6.1.2. Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5cm. 
6.1.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie 
i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.1.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
1,0. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.2. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.2, 
powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej (podsypkowej). 
 
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 i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej (podsypkowej) obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich materiałów, 
 rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 



D.04.02.01                                                                      

 48 

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

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy drogi powiatowej 
nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni bitumicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  
ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora i muszą 
posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Do każdej ilości jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dołączona powinna być deklaracja zgodności z 
Aprobatą Techniczną na wyrób. 
2.2. Emulsja asfaltowa 
Do skropienia warstwy krusztwa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy użyć emulsję asfaltową 
kationową C60 B4 ZM  o właściwościach zgodnych z „WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Wymagania  Techniczne 
Rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury”, Warszawa 2009. 
 
Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej C60 B4 ZM : 

Lp. Właściwości Metoda badania Wymagania  
1  Zawartość lepiszcza ,% wg PN-EN 1428 58 – 62 a) 
2 Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 70 – 130  
3 Czas wypływu dla Ø2mm w 400 C, s wg PN-EN 12846 TBR b) 
4 Pozostałość na sicie 0,5mm, % wg PN-EN 1429 TBR 
5 Trwałość po 7 dniach magazynowania, % wg PN-EN 1429 TBR 
6 Sedymentacja , % wg PN-EN 12847 TBR 
7 Adhezja c), % pokrycia powierzchni wg PN-EN 13614 

WT-3 załącznik 2 
TBR 
 75 

8 pH emulsji wg PN-EN 12850  3,5d) 
Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 

zgodnie z PN-EN 13074 
9 Penetracja w 250C, 0,1mm wg PN-EN 1426  100e) 

a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m). 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie. 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo 

hydrauliczne. 
e) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub 

tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o 
penetracji 160/220. 
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Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych należy użyć emulsję asfaltową kationową C60 B3 ZM  o 
właściwościach zgodnych z „WT-3 Emulsje Asfaltowe 2009 Wymagania  Techniczne Rekomendowane przez 
Ministerstwo Infrastruktury”, Warszawa 2009. 
 
Tabela 2. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej C60 B3 ZM : 

Lp. Właściwości Metoda badania Wymagania  
1  Zawartość lepiszcza ,% wg PN-EN 1428 58 – 62 a) 
2 Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 50 – 100  
3 Czas wypływu dla Ø2mm w 400 C, s wg PN-EN 12846 TBR b) 
4 Pozostałość na sicie 0,5mm, % wg PN-EN 1429 TBR 
5 Trwałość po 7 dniach magazynowania, % wg PN-EN 1429 TBR 
6 Sedymentacja , % wg PN-EN 12847 TBR 
7 Adhezja c), % pokrycia powierzchni wg PN-EN 13614 

WT-3 załącznik 2 
TBR 
 75 

8 pH emulsji wg PN-EN 12850  3,5d) 
Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 

zgodnie z PN-EN 13074 
9 Penetracja w 250C, 0,1mm wg PN-EN 1426  100e) 

a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40% (m/m). 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie. 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo 

hydrauliczne. 
e) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub 

tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z sfaltu drogowego o 
penetracji 160/220. 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniżenia jakości. Przechowywanie 
i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się użycie urządzeń 
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i 
służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie 
szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 

- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne. 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do 
ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne 
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10 % od ilości założonej.  
W miejscach trudno dostępnych należy stosować końcówkę (lancę) połączoną ze skrapiarką do ręcznego 
skropienia. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport emulsji  
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 
1m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji.  
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i 
nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przez 
oczyszczenie mechaniczne lub przy użyciu sprężonego powietrza. 
5.2. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropienie powinno być równomierne. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
5.2.1. Zużycie emulsji 
Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni dróg należy przestrzegać zasady skrapiania jak 
najmniejszą ilością emulsji. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Badania i kontrola w czasie robót 
6.1.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta (deklaracja zgodności). Wyniki badań powinny 
być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2. 
6.1.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli emulsji, ilości rozłożonego 
lepiszcza, deklaracje zgodności producenta. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena 1m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
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Cena 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 napełnienie skrapiarek lepiszczem, 
 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem w ilości zgodnie z pkt.5.2.1, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. Normy i przepisy związane 
 
1. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury „WT-3 Emulsje asfaltowe 

2009” Warszawa 2009 
2. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – oznaczenie penetracji igłą 
3. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – oznaczenie zawartości wody w emulsjach  

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
4. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – oznaczenie pozostałości na sicie emulsji asfaltowej  

oraz trwałości podczas magazynowania metodą  pozostałości na sicie 
5. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – oznaczenie czasu wypływu emulsji asfaltowych  

lepkościomierzem wypływowym 
6. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych  
7. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczenie indeksu  

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodą z wypełniaczem mineralnym  
8. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepności emulsji bitumicznych  

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem.  
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drogi 
powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do 
km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
mieszanki kruszyw niezwiązanych wg PN-EN 13285.  
Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 
0/31,5mm: 

 grubości 25cm (odtworzenie jezdni), 
 grubości 20cm (zatoka autobusowa, wloty dróg bocznych, zjazdy publiczne), 
 grubości 15cm (zjazdy indywidualne, zatoka postojowa), 
 grubości 10cm (chodniki, ława pod ścieki betonowe), 

wg WT4 2010 w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podbudowa – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
SDV – obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki(S) deklarowana przez 
dostawcę (producenta) 
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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 
kruszywo łamane spełniające wymagania PN-EN 13242. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-EN 933-1, musi mieścić się pomiędzy krzywymi 
granicznymi podanymi na rysunku.  
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Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień, w okresie 6 miesięcy spełniało 
wymagania kategorii podanych w poniższych tablicach, aby zapewnić jednorodność i ciągłość mieszanek. 

 
 

 
 
2.2.2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  
 

Właściwości 
podbudowa zasadnicza 

obciążona ruchem 
KR1 – KR2 

Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 

Maksymalna zawartość pyłów 
kategoria UF UF9 

Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF LFNR 

Zawartość nadziarna 
kategoria OC OC90 

Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia 

Wrażliwość na mróz wskaźnik piaskowy SE co najmniej 45 

Odporność na rozdrabnianie  
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wyższa niż 

LA35 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1; kategoria MDE 

deklarowana 

Mrozoodporność 
(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1  

F4 

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej ≥80 
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2.3. Woda  
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie 
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Zawartość wody 
w mieszance zagęszczonej, wilgotności optymalnej wg metody Proctora 70 – 100 % (m/m). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki.  
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Kruszywo układane będzie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
5.2. 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 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. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
5.4. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim 
sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być 
równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, powinien wynosić minimum 1,0. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał 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 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań uziarnienia, wilgotności mieszanki oraz zagęszczenia warstwy określi Inspektor.  
6.1.4. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy badać 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
losowo w obecności Inspektora. 
6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy, a więc: szerokość podbudowy, równość 
podłużną i poprzeczną, spadki poprzeczne, rzędne wysokościowe, grubość podbudowy, nośność podbudowy 
ze względu na zakres robót określi Inspektor. 
6.2.1. Szerokość podbudowy 
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach. Szerokość 
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. 
6.2.2. Równość podbudowy 
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą; dopuszczalne nierówności pod łatą 
10mm. 
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą; dopuszczalne odchyłki pod łatą 10mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą.  
Dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %. 
6.2.4. Rzędne wysokościowe  
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm. 
6.2.5. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z 

podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy. 
 

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 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.3.1. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość 
zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 
6.3.2. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa. 
 
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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
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zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia: 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie miejsca robót, 
 przygotowanie mieszanki,  
 transport i rozłożenie mieszanki, 
 profilowanie, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie podbudowy, 
 badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.03.03. Nawierzchnia z płyt betonowych 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych, „ażurowych” w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W 
Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
płyt betonowych „ażurowych” o wymiarach 60x40x10cm ułożonych nad sączkiem podłużnym z kruszywa oraz 
na zatoce postojowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1    Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z płyt 
betonowych. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Płyty betonowe 
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty ażurowe 60x40 cm gr. 10cm. 
Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować beton klasy B 30. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać 
wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 
  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub 
mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
dylatacyjnych. 
  
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 płyt i składowanie 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej 
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przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych 
w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 
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. Podłoże 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is  1,0. 
5.3. Podbudowa 
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych stanowi kruszywo łamane. 
5.4. Układanie płyt 
Płyty ażurowe należy układać tak aby nie „klawiszowały”.  
Otwory płyt ażurowych należy wypełnić żwirem o frakcji do 20mm.  
  
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 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 [7]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji wyniki badań 
materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badanie podłoża 
Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ułożenia płyt 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na całej 
długości budowanego odcinka. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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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 wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 ułożenie podsypki piaskowej, 
 ułożenie płyt betonowych, 
 wypełnienie otworów żwirem, 
 pielęgnację nawierzchni, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania               i 

ocena zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

  9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

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

11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 
D. 05.03.05 Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 
1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 

 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm; 
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm (odtworzenie 

jezdni);  
 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (wloty dróg 

bocznych, zjazdy publiczne);  
 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 3cm; 

Nawierzchnia wykonana wg WT – 2 2014.  
1.4. Określenia podstawowe 
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza kamiennego o 
określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w 
określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 
zagęszczona. 
Dodatek - jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach w celu poprawy jej 
cech mechanicznych, urabialności lub koloru. 
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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. 
Recepta – jest to docelowy skład mieszanki mineralno – asfaltowej, 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2mm. 
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063mm. 
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
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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. 
 
1.4.1. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
ACW 
PMB 

– beton asfaltowy do warstwy wiążącej 
– polimeroasfalt, 

D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 2. 
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN-12591. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować następujące asfalty drogowe: 

 warstwa wiążąca (kategoria ruchu KR2)  - 50/70 
 warstwa ścieralna (kategoria ruchu KR2) – 50/70, 

2.3. Wypełniacz 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone dla poszczególnych warstw w WT-1 
Kruszywa 2010, Część 2 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spełniać wymagania 
podane w WT-1 Kruszywa 2010. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009.   
2.6. Dodatki 
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące na podstawie norm lub aprobat technicznych. 
2.7 Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 
80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien dysponować 
dostępem do następującego sprzętu: 
 Wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z 

automatycznym sterowaniem produkcją, z możliwością dozowania dodatków adhezyjnych. Wytwórnia 
powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót, nie dalej niż 45 km od miejsca wbudowania, 
co pozwala na przetransportowanie i wbudowanie mieszanki w ciągu maksimum 2 godzin.  
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 Układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym 
sterowaniem równością układanej warstwy i z możliwością ułożenia nawierzchni max dwoma 
przejściami na całej przewidzianej szerokości. 

 Skrapiarką. 
 Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gładkimi: lekkim, średnim i ciężkim. 
 Szczotką mechaniczną i/lub innym urządzeniem czyszczącym. 
 Samochodami samowyładowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do przewozu mieszanek 

betonu asfaltowego. 

Wykonawca powinien wykazać, że wskazany sprzęt zapewni kompleksowe wykonanie w terminie 
umownym robót nawierzchniowych w ilości 100% projektowanego zakresu. Na tą okoliczność Oferent 
przedłoży wstępny harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana 
nawierzchnia. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 
4.2.2. 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. 
4.2.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej 
niż 10 ton z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz cech jakościowych 
mieszanki. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Zaprojektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej należy do producenta mieszanki. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego powinno spełniać wymagania podane 
w WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywo musi uzyskać ocenę zgodności według systemu 2+ . W celu dokonania 
oceny zgodności wyrobu producent powinien przeprowadzić odpowiednie badania typu oraz prowadzić 
zakładową kontrolę produkcji -ZKP. Należy przeprowadzić badania typu zgodnie z zasadami podanymi w 
normie PN-EN 13043. 
Kruszywo powinno być identyfikowane w zakresie producenta i źródła surowca (składowiska), rodzaju wg 
PN-EN 932-3, wymiaru.  
Nabywca powinien poinformować producenta o wymaganiach związanych z zamierzonym zastosowaniem 
kruszywa. Dokument dostawy kruszywa powinien zawierać co najmniej informacje: oznaczenie, datę 
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wysyłki, kolejny numer dostawy, numer normy PN-EN 13043, istotne dla odbiorcy parametry kruszywa. 
5.2.1. Warstwa ścieralna, wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej oraz wiążącej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu wg. WT-2 2014. 
Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warstwa z mieszanki BA AC8S oraz AC16W powinna spełniać 
wymaganie podane w WT-2 2014. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 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 wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z 
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. 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. 
Środek adhezyjny powinien 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 być zgodna z zaleceniami producenta dla określonego według 
niniejszej SST rodzaju asfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna z zaleceniami producenta dla 
określonego według niniejszej SST rodzaju asfaltu. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być ustabilizowane i nośne, 
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod 
warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 1. 
 

Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Drogi i place Podłoże pod warstwę 
ścieralną wiążącą 

Droga klasy G i Z 9 12 
  
W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową 
lub asfaltem upłynnionym. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora. 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Określenie ilości skropienia 
lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. 
  
Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową podano w tablicy 2.   

 

Podłoże pod warstwę asfaltową Ilość pozostałego 
lepiszcza kg/m2 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

Warstwa wiążąca asfaltowa od 0,1 do 0,3 
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,  
- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 
+5o C (warstwa ścieralna warstwa grubości  > 3cm) i 00 C (dla wykonywanej warstwy wiążącej). 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 Inspektora kontrolnej produkcji.  
5.8. Odcinek próbny 
W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inspektora) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odcinka 
próbnego, 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 Inspektora. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inspektora. 
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 zaleceniach producenta dla określonego według niniejszej SST rodzaju asfaltu. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 
na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z zaleceniami producenta dla 
określonego według niniejszej SST rodzaju asfaltu. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej o 15cm w kierunku poprzecznym do osi drogi.  
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 
Wyrównanie nawierzchni o grubości mniejszej niż 3cm należy wykonać razem z warstwą przewidzianą do 
wykonania po wyrównaniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
do akceptacji. 
W celu wykazania, że mieszanka o danym składzie spełnia wszystkie wymagania zawarte w WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010, należy przeprowadzić badania typu każdego składu mieszanki. 
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność 
funkcjonalną mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach reprezentatywnych danego wyrobu. Badania 
typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do 
obrotu, w celu wykazania zgodności z wymaganiami. 
Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na 
podstawie zgodności z innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą być ponownie 
sprawdzane pod warunkiem, że przydatność tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne 
przeciwwskazania. 
Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, że mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia 
odpowiednie wartości deklarowane. 
6.2.1.Okres ważności 
Sprawozdanie z badania typu zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki, aż do wystąpienia 
zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej niż przez okres trzech lat. 
6.2.2 Sprawozdanie 
Sprawozdanie z badania typu powinno stanowić część deklaracji zgodności producenta, powinno zawierać 
wymagane informacje oraz powinno być przedstawiane razem z odpowiednimi świadectwami badań.  
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6.2.3 Zakładowa kontrola produkcji 
Należy prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN – EN 13108-21. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji wyniki zakładowej kontroli produkcji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 

 badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora). 

6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
6.3.3. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają określone wymagania. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań 
ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy 
na jego żądanie. Inspektor może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W 
razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania kontrolne. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

PN-EN 12697-13 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
 pomiar równości warstwy asfaltowej 
 pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
 ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
 ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.4. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenie czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają określone wymagania. 
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Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy 
zajmuje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań 
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy 
niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
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Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię mogą odbiegać od projektu o wartości: 

 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia 
danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v). 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż 
co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które 
nie mogą przekroczyć 6mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy nawierzchni nie powinny 
być większe niż 4,6mm/m. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w 
prawym śladzie koła. 
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Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar 
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej 
niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej nie powinna być większa 
niż 9mm. 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni powinien być określony współczynnik tarcia na 
mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% 
poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny 
współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i 
odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku 
odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 
km/h, poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości 
pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być 
on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być 
mniejsze niż 0,36. 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej 
o ± 5cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 

 1m2 wykonanej warstwy ścieralnej lub wiążącej z betonu asfaltowego; 
 1Mg wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego; 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub zaleci wymianę 
wadliwie wykonanej nawierzchni. Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanej nawierzchni na nową, Wykonawca wykona na własny 
koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania 1m2 warstwy ścieralnej lub wiążącej uwzględnia: 

 prace pomiarowe,  
 roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 

 
Cena wykonania 1 Mg warstwy wyrównawczej uwzględnia: 

 prace pomiarowe,  
 roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup, transport i składowanie materiałów, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno - asfaltowej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  
 wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa 
PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej 
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
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PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 17: Ubytek ziaren 

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek 
asfaltowych 

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 26: Sztywność 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 27: Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości 
wody i uziarnienia   

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem 

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania 

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ" 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach 
krajowych WT-1 2010, Wymagania techniczne 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe, 
Wymagania techniczne 
Rozporządzenie z dn. 11 maja1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 poz.430 ze zm.) 
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 D.05.03.11/1. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej w ramach przebudowy drogi powiatowej 
nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem frezowania 
warstwowego na głębokość 4cm.  
Zakres i lokalizacja frezowania zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 
1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 
1.4.4. Pozostałe 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. 
2.1. Składowanie destruktu z frezowania 
Materiał z frezowania zostanie wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawcę. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do frezowania  
Do frezowania nawierzchni na zimno należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni 
asfaltowej na zimno na określoną głębokość z dokładnością określoną w pkt. 5 niniejszej ST. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni.  
Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podającego go z jezdni na 
samochody. 
Przy pracach prowadzonych na terenie zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w systemy odpylania 
Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie Robót przy jak najmniejszych zakłóceniach ruchu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarek bez postoju.  
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Wykonanie frezowania 
Warstwy bitumiczne nawierzchni powinny być sfrezowane w zakresie i na grubości określone w 
Dokumentacji Projektowej. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Dopuszczalne tolerancje 
Kontrola jakości Robót podczas frezowania nawierzchni na zimno obejmuje szerokość frezowania.  
Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z następującymi 
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tolerancjami: 
- szerokość frezowania  5cm, 

 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) frezowanej nawierzchni określonej grubości. 
 
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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 oznakowanie miejsca robót, 
 frezowanie na określoną głębokość, 
 wywiezienie sfrezowanego materiału na składowisko, 
 przeprowadzenie pomiarów nawierzchni po sfrezowaniu. 

 
10. Przepisy związane 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W 
Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej.  
W zakres robót wchodzi wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej, szarej, 
grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora lub Zamawiającego. 
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, piasku) dołączony 
powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
2.2. Brukowa kostka betonowa 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki o grubości 8cm (kostka szara).  
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tabeli 1. 
 

Lp Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                            < 100 mm 

C 
Długość   Szerokość   Grubość 

 
     ± 2            ± 2            ± 3 

Różnica pomiędzy dwoma po-
miarami grubości, tej samej kostki, 
powinna być ≤ 3 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
                                             300 mm 
                                             400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
            wypukłość                      wklęsłość 
 
                 1,5                                    1,0 
                 2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. 
D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik 
≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego 
niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są 
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 
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2.4 

Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej,        

      wg zał. G normy – 
badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

I 

- jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana 
– zadawalająca odporność, 

- jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami 
Należy stosować: 

 na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement portlandzki klasy 
32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712 

 dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin – 
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z 
osłona z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również małe 
walce statyczne i wibracyjne. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Przewóz materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub 
palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 
sztukę.  
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod nawierzchnię z kostki betonowej będzie podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wykonanej wg ST D.04.04.02. 
5.2. Układanie brukowej kostki betonowej 

 brukowa kostka betonowa obramowana będzie krawężnikiem betonowym, 
 brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki cementowo – piaskowej. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. 
 dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie 

może przekraczać 2 mm, 
 kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu,  
 szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3mm. 
 wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości, 
 elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak 

były nie szersze niż 9 mm, 
 spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

elementu, 
 ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
niższej ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, 

 po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6 
6.1. Kontrola podczas wykonywania robót 
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie kontrolował: 

 grubość wykonanej podsypki cementowo - piaskowej, 
 równość wykonanej nawierzchni, 
 ścisłość ułożonej nawierzchni, 
 dokładność ubicia nawierzchni, 
 prawidłowość wypełnienia spoin, 
 oczyszczenie nawierzchni, 
 zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje wykonania  
Inspektor dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie pomiarów Wykonawcy, ewentualnie 
pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i zgodność ich wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, przy czym uwzględnia następujące dopuszczalne tolerancje: 

 dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki - 1% 
 dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max. wynosić 1 cm, 
 ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin. 

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu. 
W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor ma prawo nakazać 
rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami. 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo – piaskowej. 
 
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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 
Cena wykonania jednostki obmiarowej 1m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagęszczeniem, 
 wypełnienie spoin, oczyszczenie powierzchni, 
 wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST 

 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
4. PN-B-06250  Beton zwykły. 
5. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
6. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
7. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
8. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
9. PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
10. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 D.06.01.06. Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi 
  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem umocnienia skarp rowu elementami prefabrykowanymi w ramach przebudowy 
drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 
0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
umocnienia skarpy rowu elementami prefabrykowanymi ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm ułożonymi 
na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 
stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.3. 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 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. 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp rowów objętymi niniejszą ST są elementy prefabrykowane 
ażurowe o wymiarach 60x40x10cm. 
2.1. Wymagania 
2.1.1 Płyty betonowe ażurowe 
Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować beton klasy C 30/37. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać 
wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 
2.2. Materiały na podsypkę 
Należy stosować na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement 
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Umocnienie skarp rowu powinno być wykonywane ręcznie. 
Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub 
mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 
dylatacyjnych. 
  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport płyt i składowanie 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami. W czasie transportu płyty betonowe powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać 
na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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. Spoiny pomiędzy płytami oraz dyblami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o 
stosunku 1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1. Sprawdzenie ułożenia  
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 

 szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm, 
 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego umocnienia skarp rowu płytami 
betonowymi. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
  
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 wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez umocnienie elementami prefabrykowanymi obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
 ułożenie płyt betonowych, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

7. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

  8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

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

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdamii i rowy kryte 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania przepustów pod zjazdami w ramach 
przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – 
Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem: 

 przepustów z rur PVC o średnicy 40cm pod zjazdami i drogami bocznymi; 
 rowu krytego z rur PVC o średnicy 40cm; 
 prefabrykowanych, żelbetowych zakończeń, kołnierzowych przepustów o średnicy 40cm; 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.3. Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urządzonym miejscem dostępu do drogi 
(zjazdem), uzgodnionym z zarządzającym drogą. 
1.4.4. Przepust z rur PVC spiralnie karbowanych – przepust rurowy, którego zewnętrzna powierzchnia rur 
jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 
1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 
1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków 
rur. 
1.4.7.  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. 
1.4.8. 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. 
1.4.9. 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.  
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

 rury PVC spiralnie karbowane oraz ew. elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub 
śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

 materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją 
projektową, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-
11111:1996 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

 Wloty i wyloty przepustu należy wykonać z prefabrykowanych żelbetowych zakończeń 
kołnierzowych. Zakończenia powinny być wykonane z betonu C25/30. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. Dopuszcza się 
drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie 
przekracza 5mm. 
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2.2. Składowanie materiałów 
Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 
mechanicznemu uszkodzeniu. 
Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej 
długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max. 3,2m. Rury układane swobodnie 
zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami 
drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby 
nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres 
składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

 koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4m3, 
 ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
 sprzętem transportowym, 
 sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek 

może też być wykonywany ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt 
energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Transport materiałów 
Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1m rury wystawał 
poza obrys środka transportowego. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  
 rozbiórka nawierzchni zjazdu w niezbędnym zakresie, 
 wykonanie wykopów, 
 rozbiórka istniejącego przepustu 
 wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),  
 ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych 

dwóch rur złączką, 
 wykonanie zasypki przepustu, 
 zamontowanie ścianek czołowych, 
 roboty wykończeniowe. 

5.2. Ława pod przepustem 
Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości 15cm z 
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń.  
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Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości 
karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą: 

 dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
 dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

5.3. Ułożenie rur przepustu na ławie 
Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. Zaleca 
się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z 
asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub 
większej liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 
Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

 ułożeniu na ławie złączki, 
 położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
 zamknięciu złączki, 
 założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy 
sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w 
czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą. 
5.4. Zasypka przepustu 
Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30cm ponad górną krawędź przepustu zaleca się wykonać 
mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0÷20mm. Za zgodą Inspektora, do zasypki można użyć piasku lub 
gruntu rodzimego. 
Zasypka powinna być wykonywana: 

 równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
 warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika 

zagęszczenia  ≥ 0,98,    
 ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie 

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
6.1. Badania w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową 1 raz 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu Bieżąco 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco 

5 Zasypka przepustu Bieżąco 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła 
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7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest: 

 1m (metr) wykonanego przepustu, rowu krytego,  
 1 szt.(sztuka) prefabrykowanej, żelbetowej ścianki czołowej; 

 
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 i ST jeżeli wszystkie pomiary i badania 
wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena jednostkowa 1m wykonanego przepustu, rowu krytego obejmuje: 

 oznakowanie miejsca robót, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 wykonanie wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20, 
 ułożenie rur, 
 obsypanie przepustu i zagęszczenie nasypu, 
 wykonanie badań i pomiarów. 

Cena jednostkowa 1 szt. wykonanego zakończenia kołnierzowego obejmuje: 
 oznakowanie miejsca robót, 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 wykonanie wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 grub. 
 montaż prefabrykowanego zakończenia kołnierzowego, 
 wykonanie badań i pomiarów. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 
5. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i 

ulic oraz placów i chodników 
10.2. Normy 
6  PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie 
przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka) 
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D.06.03.01. Pobocza z kruszywa łamanego 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
poboczy z kruszywa łamanego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto 
nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości warstwy 10cm; 
 ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.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. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kruszywo 
spełniające wymagania WT-4 2010 o uziarnieniu 0/31,5mm.  
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Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych  
 

Właściwości  

Maksymalna zawartość pyłów 
kategoria UF UF15 

Minimalna zawartość pyłów: 
kategoria LF LF8 

Zawartość nadziarna 
kategoria OC OC90 

Wymagania wobec uziarnienia wg krzywych uziarnienia 

Wrażliwość na mróz wskaźnik piaskowy SE co najmniej 35 

Odporność na rozdrabnianie  
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1; kategoria nie wyższa niż 

LA40 

Odporność na ścieranie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1; kategoria MDE 

deklarowana 

Mrozoodporność 
(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1  

F4 

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 80 – 100  

 
2.3. Woda  
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania warstwy pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujące rodzaje sprzętu: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 

 równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki.  
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
 płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 
5.1. Ścinanie poboczy 
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym. 
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z 
założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład.  
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Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności 
optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 
5.2. 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 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. 
5.2. Wbudowanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa kruszywa powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie 
widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
5.3. Zagęszczenie mieszanki 
Pobocze należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim 
sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być 
równomierne na całej szerokości. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Częstotliwość badań uziarnienia, wilgotności mieszanki oraz zagęszczenia warstwy określi Inspektor.  
Badania należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w ST. D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
6.1. Pomiar cech geometrycznych 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 

pomiarów 
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 50 m 
3 Równość poprzeczna  

 
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1%. 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04.  
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15mm. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ścięcia istniejącego gruntu na poboczu 
oraz wykonania pobocza z mieszanki kruszywa łamanego. 
 
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 ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena 1 m2 wykonania pobocza obejmuje: 

 zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
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 spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie pobocza gruntowego, 
 przygotowanie mieszanki kruszywa łamanego, 
 wbudowanie mieszanki z wyrównaniem do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie, 
 pielęgnacja, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena 1 m2 ścięcia istniejącej pobocza obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 ścięcie istniejącego pobocza, 
 wywóz materiału ze ścinki poza teren budowy, 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
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D.06.04.01. Rowy drogowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem oczyszczenia rowów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe 
Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem rowu, 
profilowaniem dna i skarp rowów wzdłuż drogi oraz wykonaniem muldy trawiastej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia 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 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Roboty można wykonywać przy pomocy koparek podsiębiernych 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Oczyszczenie rowu 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 
obrębie rowu.  
5.2. Wykonanie muldy trawiastej 
Muldę należy wykonać wzdłuż pobocza drogi o szerokości 1,25m i głębokości 25cm. 
5.3. Roboty wykończeniowe 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z oczyszcenia oraz wykopania rowów i skarp należy wywieźć poza 
obręb pasa drogowego. 
  
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) oczyszczonego rowu lub wykonanej muldy.  
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dały pozytywne wyniki. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
Cena wykonania 1m oczyszczonego rowu obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie rowu, 
 ścięcie trawy i krzaków, 
 odwiezienie urobku poza budowę, 
 wszelkie koszty związane ze znalezieniem, utrzymaniem oraz zagospodarowaniem miejsca wywozu 

urobku, roboty wykończeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena wykonania 1m muldy drogowej obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 ścięcie trawy i krzaków, 
 wykonanie muldy; 
 odwiezienie urobku poza budowę, 
 wszelkie koszty związane ze znalezieniem, utrzymaniem oraz zagospodarowaniem miejsca wywozu 

urobku, roboty wykończeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
10.2. Inne materiały 
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
oznakowaniem poziomym w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad 
Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonywania Robót związanych z wykonaniem 
oznakowania poziomego grubowarstwowego.   
Zakres robót obejmuje wykonanie linii ciągłych, przerywanych oraz linii na przejściach i skrzyżowaniach w 
lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.3. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, 
itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia.  

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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 
postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia z dnia 3 lipca 
2003 (Dz.U. nr 220, poz. 2181).  
2.1. Materiały do oznakowania grubowarstwowego 
Jako materiały do znakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalne.  
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy 
te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. 
Właściwości materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych elementów określa Aprobata 
Techniczna.  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i 
fizycznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
Materiały należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza powinny 
być zabezpieczone przed napromieniowaniem słonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0o do 
25oC. Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252 a ponadto na każdym opakowaniu powinien być 
umieszczony trwały napis zawierający: 
– nazwę producenta i materiału, 
– masa brutto i netto, 
– numer partii i data produkcji, 
– informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer 
– nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy, 
– znak budowlany „B” i/lub znak „CE” 
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– informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
– ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno 
być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.1. Sprzęt do znakowania poziomego 
Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt: 
– układarki mas chemoutwardzalnych, 
– kotły do rozgrzewania masy, 
Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów. 
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować 
równomierność ich podawania. 
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych oraz sprężarek. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Przed przystąpieniem wykonania oznakowanie poziomego należy zapoznać się z instrukcją producenta, a w 
szczególności ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożeń dla zdrowia.  
5.2. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 10oC, 
a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni z pyłu, kurzu, smarów, 
olejów i innych zanieczyszczeń.  
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
5.4. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i 
albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru 
niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.  
5.5. Wykonanie oznakowania poziomego  
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 
Wymiary wykonywanego oznakowania muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. 
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” a wykonywanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wszelkie niezgodności w malowaniu spowodowane błędami Wykonawcy zostaną zatarte na jego koszt. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
6.2. Badanie przygotowania podłoża 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.  
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6.3. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego 
6.3.1. Częstotliwość wykonywania badań 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

– sprawdzenie oznakowania opakowań, 
– wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
– pomiar wilgotności względnej powietrza, 
– pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

b) w czasie wykonywania pracy: 
– pomiar czasu stygnięcia masy – wg Aprobaty Technicznej, 
– pomiar grubości warstwy oznakowania 
– pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” 

c) kontrola wykonanego oznakowania  
– widzialność w nocy  
– widzialność w dzień  

6.4. Wymagania dla wykonanego oznakowania 
Oznakowanie grubowarstwowe powinno spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 
drogowych poziomych. 
6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, powinny 
odpowiadać następującym warunkom: 
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5mm 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 

wymaganego wzoru niż  50mm dla wymiaru długości i  20mm dla wymiaru szerokości. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena jednostkowa 1m2 oznakowania poziomego obejmuje: 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowania robót, 
 przygotowanie materiałów, 
 oczyszczenie podłoża (nawierzchni) 
 ewentualne usunięcie starego oznakowania; 
 wykonanie oznakowania  
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 

4a. PN-EN 
1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-1:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-
1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
6a. PN-EN 13036-4: 

2004(U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru 
oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 

 10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 
55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z 
oznakowaniem pionowym w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad 
Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2   Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
oznakowania pionowego w zakresie stosowanym na drogach w postaci znaków ostrzegawczych, zakazu i 
informacyjnych i tabliczek. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.     Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,  
             zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2.   Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść     
             znaku. Tarcza może być wykonana z blachy ocynkowanej – jako jednolita lub składana. 
1.4.3. Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku powinno  

być wykonane jako oklejone folią odblaskową. 
1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana 

jest tarcza znaku wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.) 
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 

jest z materiału o odbiciu powrotnym – współdrożnym) 
1.4.6. Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 

miesięcy od daty produkcji 
1.4.7. Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 

miesiące od daty produkcji 
     1.4.8. Wielkości znaków pionowych 
Znaki należy wykonać według wzorów i wymiarów podanych w Warunkach technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na 
drogach” uwzględniając grupę wielkości znaków. 
Przewiduje się ustawienie znaków z folii II typu o wielkości średniej. 
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 
Każdy materiał użyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi być dopuszczony do 
stosowania Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM oraz potwierdzony Deklaracją 
Zgodności producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 EWG). 
2.1. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz 
Tarcze powinny być wykonane z blachy stalowej grubości co najmniej 1,25mm, zabezpieczone 
antykorozyjnie metodą zanurzeniową (ogniową), poddane obróbce chemicznej w celu pokrycia ich 
antykorozyjnymi powłokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub innymi podobnymi, 
spełniającymi wymagania badań na odporność w komorze solnej w warunkach przyspieszonego starzenia. 
Znaki, których wymiary nie uzasadniają podziału na panele powinny być wykonane jako jednolite z 
podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie, bez osłabiających nacięć i przewężeń na 
narożach, z zachowaniem wszystkim innych warunków jak dla tarcz panelowych. 
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi. 
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Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, 
nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310MPa. 
Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek ramek na znakach konwencjonalnych. 
2.2. Konstrukcje wsporcze znaków 
Konstrukcje wsporcze do znaków powinny być wykonane w postaci słupków z rur stalowych o średnicy 
Ø70 odpowiadające wymaganiom normy PN-H-74219. 
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub 
innego uszkodzenia znaku. 
Słupki muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. 
2.3.    Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Wykop pod fundament powinien być wykonany wiertnicą mechaniczną (hydrauliczna, elektryczna) i 
posiadać taką głębokość, aby spód fundamentu znajdował się poniżej granicy przemarzania gruntu. 
2.4.    Fundamentowanie 
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego zostaną wykonane z betonu klasy nie 
mniejszej niż B-20 spełniającej wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe będzie zgodne z normą PN-B-
03264. Klasa betonu będzie potwierdzona Deklaracją Zgodności producenta (wg Dyrektywy nr 89/106 
EWG). 
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie 
fundamentów powinno być wykonane na głębokości poniżej przemarzania gruntu. 
2.6. Materiały do montażu znaków 
Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji 
wsporczych powinny być zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. 
Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami 
antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej. 
2.7. Folie odblaskowe 
Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie drogowym stosowanymi i ważnymi Aprobatami Technicznymi wydanymi przez Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów. 
W szczególności w/w aprobaty potwierdzą zgodność wartości fotometrycznych i kolorymetrycznych folii 
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normą PN-EN-12899-1 i odpowiednimi 
Warunkami Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS. 
Jakość zastosowanej folii powinna być potwierdzona Deklaracją Zgodności producenta. 
2.8. Technologia produkcji znaków 
2.8.1. Znaki odblaskowe 
Nanoszenie lic na tarcze znaków powinno się wykonać zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych 
folii odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajów znaków, powinny być 
dokładnie odtłuszczone i odpowiednio przygotowane.  
Lica wykonane z folii odblaskowej 2 typu i pryzmatycznej muszą posiadać zabezpieczone krawędzie przed 
penetracją zanieczyszczeń poprzez zabezpieczenie, chemiczne (środek chemiczny kompatybilny z rodzajem 
folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentnej. 
Zastosowana do wykonania lic znaków folia odblaskowa powinna wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały deklarowany przez producenta okres trwałości znaku.  
Niedopuszczalne są niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawianie lica znaku na krawędziach lub na 
powierzchni tarczy znaku. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwić jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia. 
W każdym przypadku, zastosowane folie powinny być chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyć 
wymaganego okresu trwałości znaku, który wynosi 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i 
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni 
jak i obrzeżach tarczy znaku. 
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W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm 
w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
W znakach drogowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku.  
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90° 
przy promieniu łuku zgięcia do 10mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
2.8.2. Nadawanie znakom cech indentyfikacyjnych 
Każdy znak przeznaczony do montażu musi mieć na tylnej stronie tarczy naniesione w sposób trwały i 
czytelny następujące informacje: 
a) datę produkcji znaku 
b) nazwę lub znak handlowy wykonawcy znaku 
c) nazwę lub znak handlowy producenta użytej folii odblaskowej 
d) typ użytej folii 
e) okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku  
Napisy muszą być wykonane w sposób trwały i czytelny w normalnych warunkach przez cały okres 
użytkowania znaku. 
2.9. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
wykonawca. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych z dala od materiałów działających 
korodująco i warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
 3.  Sprzęt 
Wykonawca oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- żurawi samochodowych o udźwigu do 4t 
- koparki do wykonania wykopów przestrzennych 
- wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym  
- środków transportowych do przewozu materiałów 
- przewoźnych zbiorników na wodę 
- sprzętu spawalniczego 
Sprzęt stosowany przy wykonywaniu oznakowania pionowego wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera 
 
 4.Transport 
Wykonawca zapewni wszelkie środki i warunki techniczne zabezpieczające elementy oznakowania 
pionowego przed uszkodzeniem podczas transportu i montażu. Montaż oznakowania na drodze należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod 
nadzorem osób posiadającymi odpowiednie uprawnienia. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
- lokalizację znaku tj. jego pikietaż 
- odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni 
- wysokość zamocowania znaku, 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie odbioru 
robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
5.2. Lokalizacja znaków 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz z 
Załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 
218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 
drogach”. W polu widoczności znaku należy usunąć gałęzie. 
Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi znaku 
powinna wynosić 2,0m.  
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
Wykop pod fundament powinien być wykonany wiertnicą mechaniczną (hydrauliczna, elektryczna) i 
posiadać taką głębokość, aby spód fundamentu znajdował się poniżej granicy przemarzania gruntu, ale nie 
mniej niż 1,1m.  
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, aby uniknąć 
obsuwania gruntu, napływu wody gruntowej. 
Konstrukcje wsporcze należy fundamentować (montować) same bez znaków.  Znaki należy zamontować na 
konstrukcji dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości fundamentów. 
Przy ustawianiu konstrukcji wsporczych znaków pionowych wzdłuż odcinków, na których mogą 
występować kable, roboty ziemne związane z wykonywaniem dołów pod fundamenty znaków należy 
prowadzić ręcznie. 
5.4. Widoczność znaku 
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest: 
 Sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoczności na   
      wlotach głównych i podporządkowanych; 
 Sprawdzić, czy znaki istniejące nie zasłaniają lub nie są zasłaniane przez znaki nowe, a w razie  
     konieczności dokonać korekty ich lokalizacji;  
 Dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują zasłonięcie znaku. 
5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1º, 
- odchyłka od wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2cm, 
-odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi korony drogi, jezdni, utwardzonego pobocza nie 
więcej niż ± 5cm 
5.6.  Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie 
lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku konstrukcją wsporczą musi umożliwiać 
odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały czas użytkowania znaku. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośrednio 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.7.  Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
Wymagane okresy trwałości znaków 10 lat dla znaków z licami z folii  typu 2 
    
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Badania materiałów 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Aprobaty Techniczne i 
deklaracje zgodności z przedmiotowymi normami. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
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-  zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania znaków) 
 -  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,  
 poprawność wykonania fundamentów, 
 poprawność ustawienia słupków, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych, 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych należy: 
 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) 

dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
 oględziny złączy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; 

do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
 w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 

spoin, zgodnie z PN-M-06515, 
 złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.7, powinny być naprawione 

powtórnym spawaniem. 
6.3. Kontrola po ustawieniu znaków 
Po ustawieniu znaków drogowych kontroli podlegają następujące elementy: 
Znaki konwencjonalne:   
-    lica znaków - określenie współrzędnych chromatyczności i współczynnika β dla poszczególnych kolorów 
       (bez koloru czarnego) - wykonać kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora) na jednym 

wybranym znaku. Dokonać pięciu pomiarów na każdym badanym znaku. Współrzędne chromatyczności dla 
każdego pomiaru muszą mieścić się w polu określonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym 
określenia współczynnika β jest średnia z 5 pomiarów. 

-   tył znaków (dla powłok kryjących) określenie współrzędnych chromatyczności i współczynnika β dla koloru 
szarego, wykonać kolorymetrem (o geometrii 45°/0° dla 2 % obserwatora) na tym samym znaku co „lica 
znaków”. Dokonać pięciu pomiarów. Współrzędne chromatyczności dla każdego pomiaru muszą 
mieścić się w polu określonym dla badanego koloru. Wynikiem ostatecznym określenia współczynnika β 
jest średnia z 5 pomiarów. 

− widoczność i odblaskowość znaków w nocy określona reflektometrem (o parametrach - kąt oświetlenia 5° i 
0,33° kąt obserwacji) – dokonać pięciu pomiarów na licu wybranego znaku. Wynikiem ostatecznym jest 
średnia z 5 pomiarów. 

Wyniki wzorcowe dla odpowiedniego typu folii są podane w załączniku do Dziennika Ustaw, Numer 220 z 
dnia 23.12.2003 r. Załącznik nr 1 – tablice nr 1.3,1.4,1.5, 1,6. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest ustawienie 1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku (słupka) lub zamocowanie na 
podporze znaku. 

 
8. Odbiór Robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie badania i pomiary 
wg pkt. 6 niniejszej SST dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa zamontowania nowych tarcz znaków na słupkach uwzględnia: 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 oznakowanie miejsca robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wyznaczenie lokalizacji,  
 wykonanie, dostarczenie, ustawienie elementów oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST, 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z opracowaniem dokumentacji. 
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Cena jednostkowa ustawienia nowej podpory znaku uwzględnia: 
 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
 oznakowanie miejsca robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wyznaczenie lokalizacji,  
 wykonanie wykopów, 
 przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonowej, 
 wykonanie fundamentów wraz z pielęgnacją betonu i ewentualną izolacją, 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST, 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. EN-12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania 

wykonawcze i metody badań 
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
3. PN-H-1070/02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
4. PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
5. PN-C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 

zmiennych temperatur 
6. PN-E-04500 Powłoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe. 
7. PN-H-87070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane 
8. PN-B-06250 Beton zwykły 
9. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 

10. PN-B-03215      Kotwy fundamentowe 
11. PN-C-81521/     Powłoki lakiernicze 
12. PN-H-74200      Rury instalacyjne okrągłe ocynkowane 
 
10.2. Inne dokumenty 
10.2.1.. Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) 
– „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 
drogach” 
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 
1393. 
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 D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z ustawieniem i 
montażem drogowych barier ochronnych stalowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice 
– Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą właściwych zasad prowadzenia Robót związanych z ustawieniem 
drogowych barier ochronnych stalowych skrajnych bezprzekładkowych U-14a (N2W5), w rozstawie słupków co 
2m. Lokalizacja barier wg projektu. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 

wykonana ze profilowanej taśmy stalowej. 
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu 

mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub ograniczająca je. 
1.4.3 Pozostałe określenia 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 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. 
Materiałami stosowanymi są kompletne zestawy drogowych barier ochronnych stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Rozstaw słupków zgodny z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
techniczną. Bariery ochronne, o których mowa, muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz certyfikat 
bezpieczeństwa. W opracowaniu projektowym zastosowano bariery typu I (podatne).  
2.1. Prowadnice 
Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać PN-H-93461/15. 
Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków antykorozyjnych. 
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 
2.2. Słupki barier stalowych 
Słupki barier wykonuje się z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym dwuteowym lub ceowym.  
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93419. Powierzchnia kształtownika powinna 
być wolna od wad: jak widoczne łuski po walcowaniu, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszcza się 
usunięcie wad przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne 
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a wymiary kształtownika nie mogą odbiegać od przyjętych odchyłek dla tego 
kształtownika. Powinny być wykonane ze stali St3W lub St4W o właściwościach mechanicznych zgodnych z PN-
H-84020. Kształtowniki mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. Podstawowa długość słupka drogowego 
wynosi 1900mm. 
2.3. Inne elementy bariery 
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do połączenia poszczególnych elementów barier 
powinny być oczyszczone, bez pęknięć, zarysowań i innych wad zewnętrznych. 
Elementy bariery o większych gabarytach mogą być dostarczone luzem lub jeżeli jest taka możliwość w wiązkach. 
Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe w zależności od wielkości i masy wyrobów mogą być 
dostarczane w opakowaniach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub ew. na paletach. 
2.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ CYNKOWĄ 
NAŁOŻONĄ PRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE. Przebieg procesu zabezpieczenia antykorozyjnego 
elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 
do 10 lat w warunkach normalnych do i co najmniej 3-5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności - 
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zakładając, że minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić nie mniej niż 60 m. Powłoka cynkowa 
powinna odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 
2.5. Elementy odblaskowe 
Elementy odblaskowe mocowane na drogowych barierach ochronnych powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - odpowiadającą POD-97.  
Barwa powierzchni lica elementów odblaskowych: 
– czerwona po prawej stronie jezdni 
– biała po lewej stronie jezdni. 
2.6. Cement 
Cement portlandzki klasy 32,5 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.7. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 
2.8. Woda 
Woda powinna być odmiany "1" zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3 
Przy ustawianiu barier należy używać następującego sprzętu specjalistycznego: 
− wbijaków hydraulicznych lub pneumatycznych 
− wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
− wibratorów do zagęszczania gruntu, 
− narzędzi do montażu prowadnic. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.1. Transport konstrukcji barier 
Transport konstrukcji drogowych barier ochronnych stalowych może odbywać się dowolnymi środkami 
transportu. 
Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza burtę środka transportu. 
Załadunku i wyładunku elementów konstrukcji barier dokonywać można za pomocą dźwigów, suwnic, wózków 
widłowych bądź ręcznie. 
Zaczepy lub podnośniki do udźwigu pasów profilowanych powinny być wyłożone gumą, a ich rozstaw 
przeciwdziałać wypaczeniom tych elementów. 
Wykonanie załadunku i wyładunku sposobem ręcznym zaleca się ograniczać wyłącznie dla transportu 
wewnętrznego budowy w odniesieniu do niewielkich ilości elementów. 
4.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien być dokonywany zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
4.3. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do Robót należy: 
– wyznaczyć lokalizację barier, 
– dopasować odcinki elementów taśmy stalowej (prowadnicy) do założeń dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów inżynierskich (przepustów) 
– na podstawie otworów w prowadnicy wyznaczyć lokalizację słupków i następnie ich głębokość osadzania, 
– określić wysokość prowadnicy, 
– określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
– ustalić i dopasować odcinki barier przejściowych wg. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 
– Określić, jeżeli zajdzie taka potrzeba miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp, które powinny być 

zastąpione odpowiednimi odcinkami barier rozbieralnych, przełazów czy furt uchylnych. 
– wykonać otwory przy pomocy wiertnic. 
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5.2. Osadzanie słupków w gruncie z użyciem specjalistycznego sprzętu 
Podstawowym sposobem osadzania słupków w gruncie jest ich wbijanie przy użyciu do tego specjalistycznych 
wbijaków hydraulicznych.  
W przypadkach, gdy zachodzi potrzeba użycia wiertnic - wprowadzenie słupków w otwory wykonane 
wiertnicami powinno być dokonywane przy użyciu szablonów bądź innych urządzeń zapewniających 
prawidłowe ich usytuowanie w planie i pionie. Dno otworu należy umocnić ubitym tłuczniem lub materiałem 
zaakceptowanym przez Inspektora. Po ustawieniu słupka wolne przestrzenie należy zasypać piaskiem 
stabilizowanym cementem w proporcji 40 - 50 kg cementu na 1 m3 piasku, gruntem rodzimym o zagęszczeniu 
nie mniejszym niż 0,95 lub innym materiałem zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Dopuszcza się inny sposób osadzania słupków zatwierdzony przez Inżyniera. 
5.2.1. Tolerancje osadzania słupków 
– odchylenie od pionu  1%, 
– odchyłka w wysokości słupka  6 mm, 
– odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni, utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego 

postoju 2cm. 
5.3. Montaż barier 
5.3.1. Ogólne wytyczne montażu drogowych barier ochronnych 
Sposób montażu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi. Elementy montowane 
będą wg instrukcji montażowej producenta, a w przypadku jej braku zgodnie z ogólnymi przyjętymi zasadami 
montażu. 
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, 
powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 
Przy montażu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę 
cynkową poszczególnych elementów bariery. 
Podczas montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne Dokumentacją Projektową i 
wytycznymi producenta barier: 
- odcinków początkowych i końcowych bariery, 
- przejść i przejazdów w barierze – zabezpieczonych odpowiednimi – specjalnie do tego przeznaczonymi 

odcinkami barier rozbieralnych, 
- odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier 
- ustalenie właściwego położenia prowadnicy bariery ochronnej od podłoża i krawędzi pasa ruchu 
 5.3.1.1. Montaż stalowej taśmy - prowadnicy 
Przy montażu prowadnicy należy łączyć sąsiednie elementy taśmy profilowej, nakładając następny odcinek na 
wytłoczenia odcinka poprzedniego tak by poruszający się pojazd zgodnie z przyjętym kierunkiem ruchu w 
momencie wejścia w kolizję z barierą nie powodował zaczepiania i zaginania krawędzi taśmy stalowej 
(prowadnicy) na połączeniu poprzedniego elementu prowadnicy z następnym elementem, lecz płynnie ślizgał się 
po niej dając efekt ułożenia łuski rybiej. Zasada układania taśmy stalowej musi być zachowana ze szczególnym 
uwzględnieniem dróg dwujezdniowych – gdzie sposób nakładania się wytłoczonych zakończeń elementów 
prowadnicy barier ochronnych skrajnych i barier ochronnych w pasie dzielącym musi być taki sam. Sąsiednie 
odcinki taśmy muszą być łączone ze sobą przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde 
połączenie. 
5.3.1.2. Montaż elementów odblaskowych 
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe o barwie: 

a) czerwone – po prawej stronie jezdni 
b) białe – po lewej stronie jezdni. 

Odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi nie powinna być większa niż: 
- na odcinkach prostych i na łukach o R>500 m – odległość elem. L=52 m 
- na łukach o R500 m – odległość elem. L= 0,1R z zaokrągleniem do wymiaru otworów w taśmie n x 2,0 m. 
Elementy odblaskowe należy montować w istniejących otworach taśmy stalowej – prowadnicy, uwzględniając 
zalecenia producenta. Zalecana odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi L=20 m. 
5.3.1.3. Montaż odcinków początkowych i końcowych  
Odcinki początkowe są bardzo ważnym elementem bariery ochronnej co powoduje, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na zasady prawidłowego montażu: 
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 przy założeniach projektowych prędkości Vrz <80 km/h – długość odcinków początkowych dla barier 
skrajnych i dla barier dzielących, a także odcinków końcowych barier dzielących równa jest 8,0 m. 
Długość odcinków końcowych w przypadku barier skrajnych równa jest 4,0 m. 

 zakończenia odcinków początkowych i końcowych prowadnicy muszą być zakończone łącznikiem 
czołowym, który jest zagłębiony w gruncie tak by wystająca część łącznika czołowego nad pow. gruntu 
wynosiła ok.5,0 cm, 

 przy przejściu odcinka głównego prowadnicy bariery stalowej w odcinek prowadnicy nachylony pod 
kątem (początkowy lub końcowy) - należy obowiązkowo zastosować łącznik ukośny 

 rozstaw słupków dla barier skrajnych odcinka początkowego co 2,0m, długość 8,0 m.  
 rozstaw słupków dla barier skrajnych odcinka końcowego co 2,0 m, długość ,0 m. 
 wyprofilowanie odchylenia skosu linii odcinka początkowego lub końcowego bariery skrajnej od 

rzeczywistej linii odcinka głównego bariery powinna wynieść ok. 0,50 m, 
 słupki bariery na odcinku końcowym (początkowym) powinny być wbite na głębokość dostosowaną do 

skosu taśmy stalowej - prowadnicy 
5.3.2. Szczegółowe wytyczne montażu odcinków barier   
5.3.2.1. Odległość prowadnicy od krawędzi pasa ruchu 
Ustalenie prawidłowej lokalizacji bariery w przekroju poprzecznym drogi uwzględnia minimalną odległość lica 
prowadnicy bariery od krawędzi pasa ruchu, która wynosi nie mniej niż - min. 0,75 m. 
5.3.2.2. Ustalenie właściwej wysokości prowadnicy 
Położenie górnej krawędzi prowadnicy bariery, która powinna wynosić 0,75m - należy ustalić mierząc prostopadle 
do nawierzchni jezdni.  
5.3.3. Tolerancje montażu barier 
Dopuszczalne odchyłki wysokości barier ochronnych w zależności od ich usytuowania wynoszą: + 3 cm i - 1 cm. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przez rozpoczęciem Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi: 
- atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą  
- zaświadczenie o jakości na materiały. 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową oraz ze specyfikacją techniczną 

(lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnic nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów zgodnie z pkt. 2 i katalogiem producenta barier, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
d) poprawność ustawienia słupków, 
e) prawidłowość montażu bariery ochronnej zgodnie z pkt. 5. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) bariery ochronnej stalowej. 
 
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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
Cena wykonania 1m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie kompletów elementów drogowych barier stalowych na miejsce, 
 zabezpieczenie terenu na składowanie elementów barier 
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 zakotwienie słupków stalowych w gruncie przy użyciu sprzętu specjalistycznego (wbijaków hydraulicznych), 
bądź innych metod gwarantujących nienaruszenie konstrukcji profilu słupka ani zabezpieczenia 
antykorozyjnego – przy jednoczesnym zachowaniu stabilności osadzenia konstrukcji. 

 montaż elementów barier stalowych  
 montaż elementów odblaskowych – zgodnie z przedstawionymi wytycznymi określonymi w/w części 

specyfikacji 
 przeprowadzenie pomiarów ostatecznych (wysokości górnej krawędzi prowadnicy mierzonej od powierzchni 

gruntu – 750mm). 
 uporządkowanie terenu, 
 montaż elementów odblaskowych, 
 w przypadku montażu wadliwego – nie zgodnego z projektem budowlanym i/lub projektem organizacji 

ruchu: demontaż, a następnie ponowny (właściwy) montaż barier stalowych na tym odcinku.  
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-H-93461/15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Kształtownik na 

poręcz drogową, typ B. 
2. PN-H-93419 Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
3. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
4. PN-H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas profilowy na 

drogowe bariery ochronne. 
5. PN-H-93460 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
6. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
7. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 
8. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 
10.2. Inne dokumenty 
11. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994. 
12. D.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r – Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania. 
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 D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych wykonywanych w ramach przebudowy drogi 
powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do 
km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem urządzeń zabezpieczających 
ruch pieszych w postaci ogrodzeń segmentowych U-12a, szarych o wysokości 1,1m i rozstawie słupków co 2,0 
m zamocowanych w stopie fundamentowej z betonu C 16/20. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Poręcze ochronne – przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z 
Rur stalowych. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
2.2. Ogrodzenia segmentowe U-12a 
Przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy stosować: 

 słupki metalowe i elementy połączeniowe 
 rury metalowe jako elementy pochwytu i przeciągu 
 materiały do malowania i renowacji powłok malarskich  
 beton C 16/20 do stóp fundamentowych. 

Słupki metalowe ogrodzeń należy wykonywać z rur okrągłych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez 
Inżyniera (np. R35, R55, R65). 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być 
obcięte równo i prostopadle do osi rury.  
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

 długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką +10 mm 
 długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla 
długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury. 
Do malowania urządzeń ze stali lub metali nieżelaznych należy używać materiały jak wyżej wg wskazań 
Inżyniera. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających 
uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. 
Do spawania używać elektrod typu ER (ER432R11) wg PN-88/M-69433 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać, 
się w zależności od przewidzianej technologii wykonania robót, możliwością korzystania z następującego 
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sprzętu: 
 szpadli, drągów stalowych, 
 środków transportu materiałów 
 przewoźnych zbiorników wody 
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów na mokro 
 koparek kołowych lub gąsienicowych 
 sprzętu spawalniczego 
 pił do cięcia metalu 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
Pręty spawalnicze powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zaleca się wykonanie poręczy w wytwórni Wykonawcy i przewiezienie jej na budowę w elementach 
umożliwiających transport. 
5.2. Zasady wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 
Przed wykonaniem robót należy wytyczyć lokalizację poręczy na podstawie dokumentacji projektowej 
lub zaleceń Inspektora. 
Do podstawowych czynności objętych niniejszą ST należą: 
- wykonanie dołów pod fundament słupków 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
- ustawienie słupków 
- zamocowanie poręczy dla pieszych 
- zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki 
Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie 30x30cm, a głębokość 0,8m. 
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych 
Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane 
na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Należy 
stosować beton C 16/20. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową wg 
PN-B-06250. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Wymiary fundamentu pod słupki: 
30x30x80cm. Fundament betonowy wykonywany na mokro, w którym osadzono słupek, można 
wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura 
w czasie wykonywania fundamentu jest niższa niż 10°C – po 14 dniach. 
5.5. Ustawienie słupków 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia 
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 
5.6. Wykonanie złącz spawanych 
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-78/M-69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić 19 - 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie 
powinny przekraczać ±0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ±1,0 mm dla spoiny powyżej 6mm. 
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie 
powinien być większy niż 1mm. 
5.7. Malowanie elementów metalowych 
Całość balustrad stalowych zostanie ocynkowana ogniowo przy grubości ocynku 100µm. Warstwa 
nawierzchniowa to zestaw poliuretanowo-epoksydowy o grubości łącznej 200 µm wykonanej w dwóch 
warstwach. Warstwa ocynku i jedna warstwa nawierzchniowa powinna być wykonana w wytwórni, a 
druga warstw nawierzchniowa po zespoleniu poręczy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inżynierowi w celu akceptacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać: 

 zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary) 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
 poprawność wykonania fundamentów pod słupki 
 poprawność ustawienia słupków 
 poprawność wykonania złączy 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawienia balustrad. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i normami, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Wykonanie fundamentów dla poręczy ochronnych podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór gotowych poręczy dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 6. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Cena 1m wykonania ogrodzeń segmentowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji oraz materiałów pomocniczych i 
 sprzętu, 
 wykopanie dołów pod fundamenty słupków, 
 wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
 odwodnienie wykopów, 
 opracowanie receptury dla betonu, 
 wykonanie fundamentów pod słupki, 
 montaż ogrodzeń segmentowych, 
 zabezpieczenia antykorozyjne, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 
3. PN-B-06250 Beton zwykły. 
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 
6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego stosowania. 
7. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
8. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. 
9. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
10. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
10.2. Inne dokumenty 
11. Poręcze mostowe – Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów 
Transprojekt – Warszawa, 1976. 
12. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I, zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski nr 16, poz. 120) 
 
 
 



D.08.01.01   
 
 

 
117 

 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 
 D.08.01.01. Krawężniki betonowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężników w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na 
odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie krawężników 
ulicznych 15x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3cm oraz ławie z betonu C8/10 z 
oporem. Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od 

jezdni. 
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 

na grunt. 
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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu) dołączony 
powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są 
wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
2.2. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 

– krawężnik może być produkowany: 
a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na 

całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz 
ze złączem wynosi 1000mm, 

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie 

lub ryglowanie, 
– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 

– nasiąkliwość – klasa 2 
– mrozoodporność – klasa 3, 
– wytrzymałość na zginanie – klasa 2 
– odporność na ścieranie – klasy 4, 
– nośność minimum 31,6 kN 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
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 dla wysokości  3mm, 
 dla długości  1% z dokładnością do mm, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm  
 dla innych wymiarów za wyjątkiem promienia: 
 dla powierzchni: ±3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm 
 dla innych części: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm   i nie więcej niż 10mm 
 dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości dla powierzchni określanych jako płaskie i 

krawędzi określonych jako proste, badana na długości pomiarowej 800mm - ±4mm. 
Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia wątpliwości 
Inspektor może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj 
badań.  
2.3. Materiały na podsypkę 
Należy stosować mieszankę cementowo – piaskową 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N 
wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 
2.4. Materiały do posadowienia krawężników 
Krawężniki 15x30x100cm posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji 
Projektowej. Ława wykonana z betonu klasy C8/10. Do wykonywania betonu należy użyć: 
– cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1, 
– kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład 

mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i 
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody, 

– wody wg PN-B-32250, 
– można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających 

aprobatę techniczną IBDiM. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. 
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Do wytwarzania betonu na ławy: 
- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do 

wagowego dozowania składników, 
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie 
powinno zawierać, co najmniej:  

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed 
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wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu wg BN-88/6731-08. 
Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami. Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 
spadła poniżej 2C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po 
rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie 
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy 
zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez 
kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
5.2. Ustawienie krawężników 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm minimum. 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50cm. 
Rzędne wysokościowe oraz światło krawężnika powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Należy sprawdzić: 
a) krawężniki betonowe: 

- wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021, 
- Aprobaty Techniczne 
- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych 

przez producenta dla dostarczonej partii materiałów. 
b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 

- wytrzymałość na ściskanie betonu B20 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą partię betonu 
rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,  

- konsystencję betonu - przy każdym załadunku, 
- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymaganiami odpowiednich norm, 
- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 

zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN-B-
06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo 
przy zmianie źródła dostawy, 

- wytrzymałość podsypki cementowo - piaskowej na ściskanie na serii  6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) 
- 1 raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R710 
MPa, R28  14MPa. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 
Należy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne 

odchyłki niwelety ławy  1cm na każde 100mb, 
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać  1cm na każde 100 mb, 
c) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości -  10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości -  20% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 
100m. 



D.08.01.01   
 
 

 
120 

6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników 
Należy sprawdzić co 20mb: 
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne 

odchyłki niwelety  1cm na każde 100m, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  1cm na każde 100m, 
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 

0,5cm na każde 100m. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
  
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 Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa ustawienia 1m krawężnika uwzględnia: 

 oznakowanie miejsca robót 
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 
 wykonanie wykopu pod ławę, 
 wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 
 ustawienie krawężników, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-06250  Beton zwykły. 
3. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
8. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
9. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
12. PN-EN  197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
14.  PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
15. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
16. BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża. 
17. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 
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 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC 
 D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników w ramach przebudowy 
drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 
0+000 do km 5+900.. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
chodnika z brukowej kostki betonowej, szarej grubości 6cm lub uzyskanej z rozbiórki ułożonej na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3cm. Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży 

betonowych lub innych materiałów 
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi 

w 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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, 
piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań. Preferowane są wyroby (kostka) i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
2.2. Brukowa kostka betonowa 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kolorowej kostki o grubości 6cm.  
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony 
w tabeli 1. 

Lp Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                            < 100mm 

C 
Długość   Szerokość   Grubość 

 
     ± 2            ± 2            ± 3 

Różnica pomiędzy dwoma po-
miarami grubości, tej samej kostki, 
powinna być ≤ 3mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości pomiarowej 
                                             300mm 
                                             400mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
            wypukłość                      wklęsłość 
 
                 1,5                                    1,0 
                 2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. 
D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 
 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 
Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6MPa. Każdy pojedynczy wynik 
≥ 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego 
niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3  
Trwałość   (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są 

wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 

 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3  
oznaczenia H normy) G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej,              
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie alternatywne 

≤ 23mm ≤20 000mm3/5000 mm2  
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2.5 

 
Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

I 

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana 
– zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin  
Należy stosować: 
- mieszankę cementowo - piaskową 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 

197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 
- piasek wg PN-B-06711dla wypełnienia szczelin.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z 
osłona z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do wykonywania podsypki cementowo - piaskowej można stosować betoniarki, równiarki a do zagęszczania 
również małe walce statyczne i wibracyjne. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Koryto i podłoże pod chodnik  
2. Podłożem pod nowy chodnik jest podbudowa z kruszywa łamanego wykonana zgodnie z ST. D.04.04.02. 
5.2. Układanie brukowej kostki betonowej 
a) brukową kostkę betonową należy układać bezpośrednio na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 

wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni 
powinna być zgodna z projektowaną grubością. 

b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie 
może przekraczać 2mm, 

c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy 
itp.) powinna wystawać 35mm powyżej powierzchni tych urządzeń, 

d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia 
znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika, 

e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu,  
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3mm. 
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości, 
h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak 

były nie szersze niż 9mm, 
i) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość 

elementu, 
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej 
ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, 

k) po ubiciu należy szczeliny uzupełnić. 
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6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Kontrola podłoża gruntowego 
Należy sprawdzić: 
a) zagęszczenie wg BN-77/8931-12 – w 2 punktach dziennej działki roboczej, 
b) ukształtowanie powierzchni podłoża 
- spadek poprzeczny – co 20m, dopuszczalna tolerancja 0,5%, 
- spadek podłużny – co 20m, dopuszczalna tolerancja 0,3%, 
- równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym – co 20m, dopuszczalna tolerancja 20mm, 
- rzędne wysokościowe – co 20m, dopuszczalna tolerancja  2cm, 
- szerokość koryta – co 20m, dopuszczalna tolerancja  5cm. 
6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej 
Należy sprawdzić: 
a) grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości 

1cm, 
b) rzędne wysokościowe – co 20mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych 1cm, 
c) ukształtowanie w planie – co 50mb, 
d) szerokość – co 20mb, dopuszczalne odchyłki  2cm, 
e) równość w profilu podłużnym – co 20mb mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie mogą przekroczyć 

8mm, 
f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20mb, prześwity pod łatą profilową nie 

mogą przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%, 
g) szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione 

na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową 1m2 (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni chodnika. 
 
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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1m2 chodnika obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie brukowej kostki betonowej wraz z jej zagęszczeniem, 
 wypełnienie spoin, oczyszczenie powierzchni chodnika, 
 wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST 

 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
4. PN-B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
6. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
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13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
17.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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 D.08.03.01. Obrzeża betonowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące ustawienia obrzeży betonowych w ramach przebudowy 
drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 
0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży 
betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5cm. 
Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży 

betonowych lub innych materiałów 
1.4.2. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi 

w 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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Zamawiającego.  
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (obrzeży betonowych) dołączony powinien być 
dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i 
wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 
2.2. Obrzeża betonowe 
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm. Obrzeże powinno odpowiadać 
wymaganiom podanym klasy 2 PN-EN 1340.”  
2.3. Materiały na podsypkę 
Należy stosować: 

 mieszankę cementowo - piaskową 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, 

 piasek wg PN-B-06711dla wypełnienia szczelin.   
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.1. Transport materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
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zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub 
palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co najmniej, co 
50 sztukę.  
Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej: 
- oznaczenie(określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.1. Koryto  
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, co najmniej, Is0,97.  
5.2. Ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej 
Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową 1:4 gr. 3cm rozścielając ją 
bezpośrednio w wykopie. Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym. 
Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szerokości ok. 5mm.  
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST. 
6.2. Kontrola materiałów 
Należy sprawdzić: 
a) obrzeża: 

 wygląd zewnętrzny, 
 kształt i wymiary, 
 Aprobaty Techniczne  
 komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę. 

b) materiały do podsypek: 
 piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), 

zawartość pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartość 
zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii 
nie większej niż 1500Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 

 właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta 
z wymogami odpowiednich norm. 

6.3. Kontrola ułożenia obrzeży 
Należy sprawdzić: 
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości  1cm 
b) światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki 1cm na każde 100mb, 
c) usytuowanie w planie – co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100mb, 
d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3m – minimum w dwóch punktach na każde 100mb - nie 

może przekraczać 1cm. 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułożonych obrzeży betonowych. 
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 i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 
 
Cena 1m ułożenia obrzeży obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 
 ustawienie obrzeży, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem, 
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST. 

 
10. Przepisy związane 
 
1. PN-EN 1340  Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
2. PN-B-06250  Beton zwykły. 
3. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
8. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.08.05.01. Ścieki drogowe z prefabrykowanych elementów betonowych 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w ramach przebudowy drogi powiatowej 
nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z ustawieniem ścieków 
korytkowych betonowych 60x33x15cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3cm. 
Usytuowanie betonowych ścieków korytkowych wzdłuż ulicy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.1. Elementy ściekowe 
Prefabrykaty ścieku muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 
- beton klasy co najmniej C20/25 
- nasiąkliwość betonu < 4 % 
- ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5mm, 
- odporność na działanie mrozu - F 150, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z wymaganiami PN-B-06250 dla przyjętej klasy 

betonu. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zwartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna 
przekraczać 3mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- dla wysokości   3mm, 
- dla szerokości i długości  8mm. 
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania. 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
– 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego 

spełniającego wymagania PN-B-06712, 
– 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-

B-06711.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3. 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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4.1. Transport materiałów 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. 
W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie 
powinno zawierać co najmniej:  
– oznaczenie (określenie) wyrobu, 
– znak wytwórni, 
– datę produkcji. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Ściek betonowy posadowiony będzie na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm oraz ławie z kruszywa 
łamanego. 
5.2. Wykonanie ścieku 
Betonowe elementy ścieku posadowione będą na podsypce cementowo - piaskowej. Ustawianie prefabrykatów 
powinno być zgodne z projektowaną niweletą drogi.  
Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny między 
elementami prefabrykowanymi ścieku powinny być zalane zaprawą cementową, zatarte i wygładzone. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia ścieków betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 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. 
6.2. Badania w trakcie wykonywania robót 
W trakcie wykonywania Robót należy sprawdzić: 

 równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8cm 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, która może się różnić od grubości projektowanej o  1cm. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych. 
 
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 Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
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9.1. Cena jednostkowa  
Cena wykonania 1m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 przygotowanie zaprawy cementowej, 
 ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 
 ułożenie elementów odwodnienia liniowego; 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne łamane. 
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
9. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 

Komunalnego, Warszawa 1987. 
10. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
 
 



D.08.05.01   
 

 
 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.10.07.01   
 

 
133 

 

 D.10.00.00. INNE ROBOTY 
 D.10.07.01. Zjazdy do gospodarstw 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
zjazdów do gospodarstw w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad 
Pilicą na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zjazdów: 

 o nawierzchni z kruszywa łamanego gr.15cm; 
 o nawierzchni bitumicznej (AC11S) gr. 4cm; 
 o nawierzchni z kolorowej kostki betonowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

gr. 3cm; 
 zjazdów z istniejącej kostki betonowej (rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej na warstwie 

wyrównawczej z podsypki cementowo – piaskowej); 
Lokalizacja zjazdów wg Dokumentacji Technicznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia 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 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. 
2.1. Materiały do nawierzchni z kruszywa łamanego 
Zgodnie z zapisami ST D.06.03.01 „Pobocza z kruszywa łamanego”. 
2.2. Materiały do nawierzchni asfaltowej 
Zgodnie z zapisami ST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
2.3. Materiały do nawierzchni z kostki betonowej 
Do ułożenia należy wykorzystać kostkę betonową kolorową grubości 8cm lub uzyskaną z rozbiórki. 
2.4. Składowanie materiałów 
Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na 
równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiałami 
i zanieczyszczeniami.  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywo powinno 
być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonanie zjazdów wg ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", 
ST D.06.03.01 „Pobocza z kruszywa łamanego”, ST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” oraz 
ST D.05.03.23 „Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej”. 
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6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Zasady kontroli poszczególnych robót podano w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 „Pobocza z kruszywa łamanego”, ST D.05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” oraz ST D.05.03.23 „Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej”. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz w ST 
D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", ST D.06.03.01 „Pobocza z 
kruszywa łamanego”, D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” oraz ST D.05.03.23 „Nawierzchnia 
z brukowej kostki betonowej”. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 oznakowanie robót, 
 niezbędne roboty ziemne, 
 ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z jej zagęszczeniem; 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

Cena jednostkowa 1m2 nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 oznakowanie robót, 
 ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego i jej zagęszczenie; 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

Cena wykonania 1m2 nawierzchni zjazdu z kostki betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie warstwy wyrównawczej, 
 ułożenie podsypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm, 
 ułożenie kostki betonowej wraz z ich zagęszczeniem, 
 wypełnienie spoin, oczyszczenie powierzchni, 
 wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST 

 
10. Przepisy związane 
Podane w ST D.04.04.02. "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie", ST 
D.06.03.01 „Pobocza z kruszywa łamanego”, ST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” oraz ST 
D.05.03.23 „Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej”. 
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 D.10.10.10. Roboty dodatkowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
robót dodatkowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1104W Falęcice – Nowe Miasto nad Pilicą 
na odcinku Falęcice – Przybyszew od km 0+000 do km 5+900. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 regulacją pionową studzienek teletechnicznych, zasuw wodociągowych i gazowych; 
 ustawieniem wiaty przystankowej o wymiarach minimum 200x100x240cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.  
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 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.1. Wiaty przystankowe 
Wiata przystankowa o wymiarach minimum 200x100x240cm. Stalowa konstrukcja wiaty powinna być 
wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej. Wiata wyposażona w ławkę z tworzywa sztucznego. 
Pokrycie dachu wiaty poliwęglan komorowy lub blacha falista. Wypełnienie ścian poliwęglanem 
komorowym. Wiata wyposażona w kosz na śmieci stanowiący jej integralną część.  
Posadowienie na fundamencie zapewniającym ich stabilne połączenie z gruntem, zgodnie z wymaganiami 
producenta wiaty. Wiaty wyposażone w trwale połączone z konstrukcją lub gruntem ławki. 
Ostateczny wybór typu wiaty należy do Inwestora. 

 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania 
betonu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z zaleceniami producenta. 
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5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Montaż wiaty zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustalić recepturę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli. 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostką obmiarową jest: 

 1 kpl (komplet) zamontowania wiaty przystankowej; 
 1szt. (sztuka) regulowanej studzienki teletechnicznej; zasuwy wodociągowej lub gazowej;  

 
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 i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni i zasuw obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 oznakowanie robót, 
 rozbiórkę (odkucie) nawierzchni wokół istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego, 
 odwiezienie gruzu, 
 przygotowanie mieszanki betonowej 
 regulację wysokościową włazów urządzeń uzbrojenia podziemnego, 
 pielęgnację, 
 pomiary i badania. 

 
Cena jednostkowa 1 kpl. zamontowania wiaty przystankowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopów pod fundament, 
 wykonanie fundamentu z betonu, 
 zamontowanie wiat przystankowych 

 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. woda do betonów i zapraw. 
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
6. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport. 
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
8. PN-B-06250 Beton zwykły. 
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetonowe Wymagania techniczne. 
10. PN-B-19401     Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
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