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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z odbudową mostu w 

ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. 

Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót drogowych związanych z w/w odbudową mostu wraz z 

umocnieniem, części dna potoku. 

 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez 

GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych.  

W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla 

danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych 

indywidualnie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 

przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący 

całość techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 

węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 

przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu,  

a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw 

sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas 

jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do 

notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/Kierownikiem projektu, 

wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. InŜynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

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

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, 

pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 

oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia 

ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 
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1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  

i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania  

i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających 

dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni  

i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń  

od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej  

i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne  

w konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu  
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i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody 

przedostającej się do nawierzchni. 

 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych  

i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio 

utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. 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. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew  

i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju 

pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz 

do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią 

do głębokości przemarzania. 

1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca 

bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia 

ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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1.4.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 

połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub 

urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący 

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 

rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy 

lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej 

ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), 

przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 

zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej 

do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 

niosącego. 
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1.4.40. Szerokość uŜytkowa 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. 

1.4.41. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  

w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 

terenu budowy. 

1.4.43. Tunel – obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla 

bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

 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. 
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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, wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 

przekazane Wykonawcy, 

� Wykonawcy, wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy,  

a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 

tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 

ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze  

od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z dokumentacją projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane 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 SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
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i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki 

drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,  

w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana,  

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 

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 InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika 

projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały  

i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  

z inŜynierem / Kierownikiem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika 

projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, Ŝe 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 uciąŜliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania.  
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 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

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

dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem 

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 uŜycia. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
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ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska,  

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 JeŜeli 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. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości  

i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.  

JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował  

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  

i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. 

InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.10. Bezpiecze ństwo 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i za wszelkie materiały  

i urz ądzenia u Ŝywane do robót od daty rozpocz ęcia do daty wydania 

potwierdzenia zako ńczenia robót przez In Ŝyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. 
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 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie si ę 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 uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły 

będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciąŜenia 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 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.13. Równowa Ŝność 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 równieŜ 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 

wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu  

do zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 

budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 

w robotach, InŜynier / Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą 

naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.6. Zaplecze Zamawiaj ącego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia 

biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie  

z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 

InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania,  

Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST 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 
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InŜynierowi / Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu 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, dzierŜawy 

i inne jakie okaŜą 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 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska 

na to pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy 

na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione,  

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 KaŜdy 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 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 

na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez 

zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały 

swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  

i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

InŜyniera / Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę  

do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

� InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

� InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,  

do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji robót, 

� JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, 
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Wykonawca uzyska dla InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 

przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku 

ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

InŜyniera/ Kierownika projektu. 

 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 uŜytkowania. 

 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 

uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ 

Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie 

moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

InŜyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych 

warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, 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, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

InŜyniera / Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 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 InŜyniera / Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

InŜyniera/ Kierownika projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 21 

 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Wrocławska 6/8, 58-200 DzierŜoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

InŜyniera / Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu 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 rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

InŜyniera / Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� sposób zapewnienia bhp., 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
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badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  

i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 

 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe 

zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  

Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa,  

Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 InŜynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 InŜynier / Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, InŜynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału  

w pobieraniu próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą 
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

InŜyniera / Kierownika projektu. 

Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu 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. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

InŜyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  

do akceptacji InŜyniera / Kierownika projektu. 

 

6.5. Raporty z bada ń 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu 

 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 

i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
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oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 

Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier / Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

kaŜda 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 

InŜynierowi / Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 26 

 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Wrocławska 6/8, 58-200 DzierŜoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

6.8. Dokumenty budowy 

I. 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 [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i InŜyniera / Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi, 

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

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera / Kierownika projektu 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

II. Ksi ąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki 

obmiarów. 

 

III. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika projektu. 
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IV. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach I. – III. 

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. 

 

V. 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 InŜyniera/Kierownika 

projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

InŜyniera / Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,  

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

InŜyniera / Kierownika projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą  

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera / Kierownika projektu. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając  

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

InŜyniera / Kierownika projektu. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku 
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miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem / Kierownikiem projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, 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 zanikaj ących i ulegaj ących 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 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje InŜynier / Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

InŜyniera / Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu  

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

 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 InŜynier / Kierownik projektu. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera / Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera / Kierownika projektu zakończenia robót 

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 32 

 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Wrocławska 6/8, 58-200 DzierŜoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

następujące dokumenty: 

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 

4) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

z SST i ewentualnie PZJ, 

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i ewentualnie PZJ, 

7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST  

i PZJ, 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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 SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

� dodatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

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

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone  

w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem / Kierownikiem projektu  

i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi / Kierownikowi projektu  

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierŜawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

2) Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, monta Ŝu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej   

(Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem krzaków  

i porostów podczas odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do 

zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  

i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D – M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy 

stosować: 

� piły mechaniczne, 

� specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa 

drogowego, 

� spycharki, 

� koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  

z wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D – M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym. 

 Pnie przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski 

itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D – M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie  

i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 

budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 
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miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów  

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 

oczyszczony z drzew i krzaków. 

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

przez  Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać  

w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez InŜyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony  

do wbudowania w nasypy, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie  

i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 

przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie 

znajdowały się na głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp 

nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

JeŜeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 

przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

5.3. Usuni ęcie drzew,  krzaków i porostów 

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

wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 

� w obrębie nasypów - jeŜeli średnica pni jest mniejsza od 8cm i istniejąca rzędna 

terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni 

projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione 

pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej niŜ 10 cm ponad powierzchnią 

terenu. PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania 

pni, nie ma zastosowania, jeŜeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu 

pod podstawę nasypu, 
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� w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym 

przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej 

jej poziomu. 

 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w OST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć 

przed gromadzeniem się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 

utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być 

wykopane z duŜą ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń,  

a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 

 

5.4. Zniszczenie pozostało ści po usuni ętej ro ślinno ści 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 

z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera. 

 JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 

specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom 

producenta sprzętu. NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte 

przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót 

przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono  

z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

 Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie,  

z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie 

w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień 

powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 

 JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę  

do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do 

spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien 
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usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane 

przez InŜyniera, w którym będzie moŜliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na 

terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna 

być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą 

gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana  

i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 

odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ 

wód powierzchniowych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D – M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 

wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST  

D - 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D – M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

� dla drzew  sztuka, 

� dla krzaków hektar. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D – M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie 

dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według  

pkt. 7. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

� wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

� wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi  

na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

� zasypanie dołów, 

� uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odbudową mostu w 

ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. 

Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

krajowych,  wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z rozbiórką w/w pozostałości fundamentowych do poziomu terenu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D – M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D - M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w OST D – M - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Rusztowania 

 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przedmiotowych elementów 

mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 

� rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leŜni z bali 

(np. 12,5x12,5cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6x7,6cm),  

stęŜeń (np. 3,2x12,5cm) i pomostu z desek, 

� drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej 

zaakceptowanej przez InŜyniera, 

� gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

� rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej 

przez InŜyniera, 

� kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez 

InŜyniera. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D – M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką w/w elementów byłych 

fundamentów moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny 

zaakceptowany przez InŜyniera: 

� spycharki, 

� ładowarki, 

� samochody cięŜarowe, 

� zrywarki, 

� młoty pneumatyczne, 

� piły mechaniczne, 

� koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D - M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D – M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe w/w elementów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST lub wskazanych przez InŜyniera. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 

lub / i rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 

dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez InŜyniera. 

 W celu wykonania robót rozbiórkowych  naleŜy dokonać: 

� odkopania pozostałości fundamentowych, 

� ew. ustawienia przenośnych rusztowań, 

� rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 

mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 

� demontaŜu elementów z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym 

usunięciu ław, względnie ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, 

ceglanych, klinkierowych itp. przy załoŜeniu ponownego ich wykorzystania, 

� oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia                      

(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 

 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
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usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają 

się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST 

lub wskazane przez InŜyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się  

w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych 

naleŜy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 

i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D - 02.00.00 „Roboty 

ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D - M - 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 

robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych 

elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w OST D - 02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D - M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką przedmiotowych 

elementów jest: 

 Dla ( betonowych, kamiennych, ceglanych ) - m3 (metr sześcienny) –  ilości wg 

przedmiaru .   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D - M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  

D - M - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

� wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

� rozkucie lub zerwanieelementu, 

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 

uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

� PN-D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

� PN-D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

� PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  

ogólnego stosowania 

� PN-H-74220   Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane  
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na zimno ogólnego przeznaczenia 

� PN-H-93401   Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

� PN-H-93402   Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane  

na gorąco 

� BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe  

z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 

� BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych 

związanych  wykopami przy odbudowie mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do 

zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST) stanowi podstawowy dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

       Zaleca się  wykorzystanie  SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,       

powiatowych i gminnych. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie  budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.02 pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogóle wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D – 02.00.01. pkt. 5 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym,  który będzie 

stanowił podłoŜe nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1.  Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano dolinnej grupy nośności,  

naleŜy podłoŜe doprowadzić do grup nośności G1 zgodnie z dokumentacją 

projektową SST. 
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3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST   

D - 02.00.01 pkt. 3. 

 
4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST   

D - 02.00.01 pkt. 4. 

 

5. WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST D - 02.00.01 pkt. 5. 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót,  a naprawa uszkodzeń,  wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub  innych odstępstw od dokumentacji 

projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób,  aby grunty o róŜnym 

stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie,  w sposób 

uniemoŜliwiający ich wymieszanie.  Odstępstwo od powyŜszego wymagania, 

uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych wymaga zgody 

InŜyniera. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  O ile InŜynier dopuści czasowe 

składowania odspojonych gruntów,  naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania,  dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

podanego w Tablicy 1. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach miejscach 

zerowych robót ziemnych 

 

Strefa 
Korpusu 

Minimaln a warto ść Is dla:  
Autostrad 

I dróg 
Ekspresowych 

Innych dróg  
Kategoria ruchu  

KR3-KR6 
Kategoria ruchu  

KR1-KR2 
Górna warstwa o grubości 

20 cm 
1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 

ziemnych 
1,00 1,00 0,97 

 
  

 JeŜeli grunty rodzime wykopach miejscach zerowych nie spełniają 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni 

naleŜy je dogęścić do wartości Is podanych w Tablicy 1. 

 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych,  to naleŜy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa,  umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia.  MoŜliwe do zastosowania środki,  o ile nie są 

określone w SST,  proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót 

ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie  

z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

 
5.3. Ruch budowlany 

 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 

warstwy gruntu ( nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza  

niŜ 0,3 m. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się 

po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.  MoŜe odbywać 

się jedynie sporadyczny ruch pojazdów,  które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 

korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych wynikających  

z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa wykonawcę robót ziemnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST D – 02.00.01 pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 

szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

1) sposób odspajania gruntów nie pogarszających ich właściwości, 

2) zapewnienie stateczności skarp, 

3) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

4) dokładność wykonania wykopów ( usytuowania i wykończenie ) 

5) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych  

w pkt.5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D - 02.00.01 pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

        Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego wykopu. 

Ilości przedmiarowe robót:   według przedmiaru robót. 

        

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  OST D - 02.00.01 pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D - 02.00.01 

pkt. 9 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3   wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

� oznakowanie robót, 

� wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład obejmujące:    

a) odspojenie, 

b) odwodnienie wykopana czas jego wykonania, 

c) profilowanie dna wykopu,  rowów,  skarp, 

d) zagęszczenie powierzchni wykopu, 

e) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych  

w specyfikacji technicznej, 

f) rozplantowania urobku na odkładzie, 

g) wykonanie,  a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

h) rekultywację terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w OST D - 02.00.01 pkt. 10. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 56 

 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Wrocławska 6/8, 58-200 DzierŜoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot STWiORB  

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Odbudowa mostu w ciągu 

drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. Kłodzkiej w 

Głuszycy Górnej”. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj ętych STWiORB 

Przedmiotem mniejszej STWiORB są szczegółowe wymagania dotyczące 

zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem stalowej konstrukcji 

karbowanej z blachy falistej ocynkowanej związanej z wykonaniem ustroju nośnego 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje remont w/w mostu. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego  

z zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, łączonych ze sobą  

za pomocą śrub wokół którego znajduje się odpowiednio zagęszczony grunt zasypki. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Normami i przepisami 

zawartymi w pkt. 10 niniejszej STWiORB oraz z definicjami podanymi  

w SST D - M - 00.00.00 Wymagania Ogólne. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D – M - 00.00.00. 

Wymagania Ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
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Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

� organizacji robót budowlanych, 

� zabezpieczenia interesu osób trzecich, 

� ochrony środowiska, 

� warunków bezpieczeństwa pracy, 

� zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

� warunków organizacji ruchu, 

� zabezpieczenia chodników i  jezdni 

 

podano w SST D – M - 00.00.00.00 Wymagania Ogólne. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SST D – M - 00.00.00. Wymagania 

Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w SST D – M - 00.00.00 Wymagania Ogólne. 

 

2.1 Stalowe blachy faliste do budowy hakowych konst rukcji karbowanych 

Materiały zastosowane do wykonania konstrukcji gruntowo powłokowej ze 

stalowych blach powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 

Kształty i wymiary konstrukcji gruntowo powłokowej MP200/55/5,5 typu VN-10 

są następujące: 

� światło poziome  B =  4,05 m. 

� światło pionowe  H =  2,52 m. (po wykonaniu bruku 2,00m) 

� grubość blachy    t =   5,5 mm. 

� długość dołem    Ld = 12,80 m. 

� długość górą       Lz = 7,20 m. 

 

Przekrój karbowania jest stały dla wszystkich wymiarów i grubości blachy. 

Wysokość karbu wynosi 50 (55) mm. 
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Zadaniem karbu jest zwiększenie sztywności konstrukcji i wymuszenie 

współpracy konstrukcji z otaczającym ją gruntem. 

Elementy konstrukcji z blach falistych są wykonane przez producenta zgodnie  

z projektem warsztatowym w ostatecznej postaci. Oznacza to, Ŝe cięcie i profilowanie 

elementów oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne jest wykonywane  u producenta.  

Jest  to  szczególnie  waŜne  przy  projektowaniu  końcówek przepustu  (skosów), 

poniewaŜ „dopasowywanie" elementów do spadku skarpy w terenie nie będzie 

moŜliwe. Dostawca odpowiada równieŜ za warunki transportu do rozładunku  

we właściwe miejsce. 

Obiekty wykonywane w systemie konstrukcji z blach falistych są montowane  

z odpowiednio wyprofilowanych elementów konstrukcyjnych - arkuszy karbowanej 

blachy za pomocą złączy śrubowych. 

Jako łącznik do konstrukcji stosuje się śruby M 20 o długościach 

dostosowanych do typu i grubości łączonych elementów. 

Powierzchnia wszystkich elementów powinna być bez zarysowań i uszkodzeń. 

Wszystkie elementy z konstrukcji stalowych karbowanych są zabezpieczone 

antykorozyjnie przez producenta. Dotyczy   to   zarówno   elementów   

konstrukcyjnych   jak   i   elementów   połączeń.   Podstawowym sposobem 

zabezpieczenia antykorozyjnego jest cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie  

z PN-EN ISO  1461:2000. 

Minimalna grubość cynkowania ogniowego wynosi: 

� 85 µm - dla blach grubości 7mm 

� 85 µm - dla blach grubości 5.5mm 

� 45 µm - dla śrub 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D – M - 00.00.00 

Wymagania Ogólne. 

Wykonawca  w programie  montaŜu  obowiązany jest do  przedstawienia 

InŜynierowi do  akceptacji  wykazu zasadniczego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

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

Wymagania Ogólne. 

 

4.1 Transport blach falistych i elementów ł ączących 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D – M - 00.00.00 

Wymagania ogólne. 

Płaszcze dostarczane są w otaśmowanych paczkach z załączonymi śrubami  

i nakrętkami zapakowanymi w kartony. Elementy    konstrukcyjne    zabezpieczone 

są    przed    mechanicznymi    uszkodzeniami    powłoki antykorozyjnej. Dostawa 

obejmuje równieŜ szczegółowe instrukcje montaŜu. 

NaleŜy zachować normalne środki ostroŜności, aby nie uszkodzić płaszczy  

w trakcie obchodzenia się z nimi. 

Zalecana jest  wcześniejsza  lektura  instrukcji  montaŜu  tak,  aby  płaszcze,  

które są potrzebne w pierwszej kolejności były dostępne na początku bez 

konieczności niepotrzebnego przekładania. 

Wszystkie płaszcze oznaczone są w sposób trwały, umoŜliwiający łatwą ich 

identyfikacje w nawiązaniu do oznaczeń podanych w instrukcji montaŜu. 

Na pierwszym płaszczu w paczce podana jest ilość płaszczy oraz ich typ. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D – M - 00.00.00 Wymagania 

Ogólne. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi InŜynierowi do 

akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 

Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Projekt Technologii i Organizacji Robót powinien zawierać Projekt Warsztatowy 

Wykonania Powłoki z Blach Karbowanych oraz Projekt MontaŜu Powłoki. 

 

5.1 Przekroje łukowe oparte na fundamentach z rur s talowych 

Łuki wykonane z konstrukcji wielopłaszczowych wymagają szczególnej troski  

w trakcie wykonywania zasypki. PoniewaŜ łuki osadzone są trwale w fundamentach, 

dlatego teŜ są szczególnie naraŜone na wypiętrzenie i wyboczenia. Szczególnie 

naraŜone są łuki o kształcie połówki koła. Moment skręcenia elementów 
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konstrukcyjnych powinien mieścić się w przedziale od 360 Nm., do 451 Nm.  

Po skręceniu całości konstrukcji naleŜy dokonać sprawdzenia momentów kluczem 

dynamometrycznym. Kontroli podlega 5% całkowitej ilości śrub. 

 

5.2 Kontrola kształtu konstrukcji 

Karbowane konstrukcje stalowe jako konstrukcje spręŜyste mogą zmienić 

kształt w trakcie montaŜu, jeśli są wykonywane niewłaściwie. Przy zwiększonych 

rozpiętościach naleŜy zwrócić na to uwagę. 

Ogólna zasada mówi. Ŝe dla konstrukcji kołowych dopuszcza się maksymalne 

przemieszczenia lub ugięcia miejscowe rzędu 5% średnicy oraz 2% rozpiętości dla 

konstrukcji łukowo - kołowych, jak w przedmiotowym wiadukcie. Praktycznie powinny 

to być odkształcenia rzędu 1,0% ÷ 1,5%. 

NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe maksymalne wypiętrzenia zasypywanej powłoki 

stalowej wystąpią w końcowej fazie zasypki t.j. juŜ po zakryciu gruntem konstrukcji, 

co oznacza konieczność stałej kontroli przyrostu wypiętrzenia podczas realizacji 

zasypki. 

W przypadku wystąpienia większych deformacji zasypywanie naleŜy przerwać. 

Dalszy sposób postępowania Wykonawca uzgodni z InŜynierem, który poda sposób 

ograniczenia przyrostu odkształcenia (poprzez zmniejszenie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu lub zastosowanie balastowania konstrukcji). 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D – M - 00.00.00 

Wymagania Ogólne.  

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich 

deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym i mostowym, kaŜdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać 

akceptację InŜyniera. Akceptacja materiałów do wbudowania polega na wizualnej 

ocenie ich stanu dokonanej przez InŜyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 
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6.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi 

do akceptacji:  

� Aprobaty Techniczne zastosowanych materiałów, 

� wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie  

z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 

 

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót 

Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmują: 

� prawidłowość wykonania fundamentów pod konstrukcję powłoki, 

� sprawdzenie wysokości karbu konstrukcji, 

� poprawność montaŜu konstrukcji stalowej, 

� poprawność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego (powierzchnia 

elementów powinna być bez zarysowań i uszkodzeń), 

� poprawność wykonania połączeń, 

� sprawdzenie dopuszczalnych odkształceń poziomych powłoki oraz jej 

wypiętrzenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D – M - 00.00.00 Wymagania 

Ogólne. 

Jednostką obmiarową jest jeden megagram (Mg) wykonanej i odebranej 

konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST D – M - 00.00.00 

Wymagania ogólne. Odbiór robót polega na: 

� kontroli jakości materiałów, 

� sprawdzeniu prawidłowości wykonania powłoki antykorozyjnej, 

� sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektową. 

 

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych robót  

z Dokumentacją Projektową, niniejszą SST oraz przywołanymi normami Wykonawca 
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wykona odpowiednie roboty poprawkowe usuwając wszystkie wady na własny koszt 

w czasie i w sposób nie hamujący postępu innych robót. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, 

roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca 

zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST  

D – M - 00.00.00 Wymagania ogólne. 

Płaci się za megagram (Mg) wykonanej i odebranej konstrukcji stalowej zgodnie 

z określeniem podanym w pkt. 7.  

Cena ryczałtowa obejmuje: 

� opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 

� wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej SST oraz 

wynikających z opracowań wykonanych przez Wykonawcę, wymienionych  

w pkt. 5 niniejszej SST,  

� zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

� zastosowanie materiałów pomocniczych, koniecznych do prawidłowego  

wykonania robót wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

� zastosowanie śrub, nakrętek, sworzni oraz podkładek i innych  łączników, 

� w zakresie wytwarzania konstrukcji dostarczenie wszystkich czynników 

produkcji, 

� w zakresie montaŜu konstrukcji na budowie odebranie od Wytwórcy konstrukcji 

i dostarczenie pozostałych czynników montaŜu oraz montaŜ konstrukcji, ale 

takŜe sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków  

i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, 

umoŜliwienie przedstawicielowi Inwestora wykonanie jego czynności, 

wykonanie, rozbiórkę i usuniecie poza pas drogowy rusztowań i koniecznych 

urządzeń pomocniczych, zapewnienie bezpieczeństwa osób. które mogą 

znaleźć się w obszarze prac montaŜowych, 

� wykonanie płaszcza i wszelkich prac towarzyszących, 

� wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń, 
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� oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

� PN-85/S-10030   Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 

� PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali  

konstrukcyjnych. Cześć 1 - Ogólne warunki 

techniczne dostawy. 

� PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 

zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe).  

Wymagania i badania, 

� PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne   na   podłoŜu  

magnetycznym. Pomiar  grubości powłok – Metoda 

magnetyczna. 

� PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości - Losowy wybór 

jednostek produktu do próbki 

 

10.2 Inne dokumenty 

� Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych , 

� Dz.U. 63 RMTiGM z 30.05.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada ć drogowe obiekty in Ŝynierskie i ich usytuowanie , 

� Dz.U. 43 RMTiGM z 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada ć drogi publiczne ich usytuowanie , 

� Aprobata Techniczna EBDiM nr AT/2005-03-0879, 

� Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych  konstrukcji 

inŜynierskich blach falistych  (Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca 2004 r.) 
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ZASYPKA JAKO ELEMENT KONSTRUKCJI  

GRUNTOWO - POWŁOKOWEJ  

(dodatkowe uwagi autora projektu do SST D-03.01.02  

„Powłoki z blach karbowanych”) 

 

Konstrukcjami gruntowo-powłokowymi  mogą być obiekty inŜynierskie takie 

jak: mosty, wiadukty, przepusty, tunele, przejścia podziemne, przejazdy 

gospodarcze, przejścia dla dziko Ŝyjących zwierząt, obudowy taśmociągów itp., 

wybudowane w postaci powłoki i otaczającego ją, specjalnie zagęszczonego gruntu.  

Projektuje się je w sposób mający za zadanie zapewnienie długotrwałego  

i korzystnego współdziałania pomiędzy zasadniczymi elementami układu nośnego 

jaki współtworzą: stalowa powłoka z blachy, podparta na fundamencie lub 

bezpośrednio na gruncie i zasypka gruntowa wraz z konstrukcją nawierzchni 

drogowej (lub kolejowej) otaczająca z zewnątrz powłokę.  

Efekt tej współpracy uzyskuje się dzięki wywołaniu spręŜenia powłoki przez 

otaczające ją środowisko gruntowe wskutek świadomie t.j. prowadzonej  

w kontrolowany sposób zasypki.  

O ile, stosowane w górnictwie obudowy drąŜonych wyrobisk podlegają bliŜej nie 

znanym wielkościom obciąŜeń pochodzących od górotworu działającego na otwór 

górniczy, to w przypadku konstrukcji gruntowo-powłokowych znane są nie tylko 

parametry geometryczno-wytrzymałościowe stosowanej obudowy w formie stalowej 

powłoki lecz takŜe parametry geotechniczne otaczającego ją gruntu i wynikające  

z nich oddziaływania zasypki na nią (powłokę).     

Oznacza to, Ŝe mierząc i kontrolując deformacje stalowej powłoki wywołane zasypką 

– moŜemy sprawdzić skuteczność i poprawność przedstawionych dokumentacją 

techniczną załoŜeń projektowych.  

    

1. Oddziaływanie gruntu na powłok ę stalow ą. 

Podstawową cechą zasypki gruntowej, wykorzystywaną w trakcie realizacji 

zasypki obiektów gruntowo – powłokowych jest jej zdolność do spręŜenia stalowej 

powłoki, którą grunt bezpośrednio otacza, współtworząc z nią w jednolite środowisko 

geotechniczne. Z tego względu grunty przydatne do zasypki winny charakteryzować 

się uziarnieniem ciągłym o mało zmiennych krzywych przesiewu. PoniewaŜ objętości 
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gruntów, uŜywane do zasypek tych konstrukcji są duŜe, występuje konieczność ich 

pozyskiwania z większych zasobów gruntowych, najlepiej dostępnych w pobliŜu 

budowanego obiektu.  

Na ogół na zasypkę nadają się te grunty, które pozwalają się zagęścić do 

załoŜonych projektem parametrów. W większości przypadków stosowania konstrukcji 

gruntowo-powłokowych najczęściej uŜywany wskaźnik zagęszczenia gruntu waha się 

w granicach 0,96 ÷ 0,98. Praktyczne moŜliwości znalezienia odpowiednich gruntów 

na zasypkę są więc bardzo duŜe. Unikać jedynie naleŜy przede wszystkim gruntów 

łatwo zmieniających swoje parametry pod wpływem zwiększonej wilgotności, co przy 

znacznej objętości zasypki moŜe roboty te znacznie zahamować (np.: podczas 

opadów atmosferycznych).  

Grunty o duŜej zawartości frakcji pylastych są równieŜ mało przydatne z uwagi na 

moŜliwość ich wypłukiwania i tym samym rozluźniania stopnia zagęszczenia 

realizowanej struktury zasypki gruntowej.  

Utrzymanie w praktyce wykonawczej w miarę jednolitego wskaźnika 

zagęszczenia w całej zasypce jest niemoŜliwe, gdyŜ na jego wartość ma wpływ 

szereg czynników technologicznych. W trakcie zagęszczania wyŜszych warstw 

zasypki następuje nieustanne dogęszczanie warstw leŜących poniŜej, wcześniej juŜ 

zagęszczonych do wymaganego wskaźnika. Dogęszczenie realizuje się równieŜ 

poprzez drgania jakie stalowa powłoka przekazuje na środowisko gruntowe. Istotnie 

na to wpływa stan napręŜenia w jakim znajduje się zasypywana powłoka, a co za tym 

idzie, jej oddziaływanie na grunt, zwłaszcza w fazie zasypki nad sklepieniem powłoki.  

W związku z tym, osiągane wskaźniki zagęszczenia gruntu są w praktyce 

znacznie wyŜsze, a trzeba podkreślić, Ŝe uzyskuje się je bez potrzeby zwiększania 

skuteczności sprzętu zagęszczającego. Ponadto - bardzo często technologia 

formowania nasypu drogowego, w którym konstrukcja gruntowo-powłokowa jest 

lokalizowana, wyznacza wymagany przezeń poziom zagęszczenia. Jest on 

niejednokrotnie wyŜszy aniŜeli został załoŜony dla samego obiektu.  

Szczególnie dotyczy to wykonywania warstw podbudowy i nawierzchni drogowej 

wchodzących w skład zasypki tych obiektów.  

NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na parametry gruntu jakimi charakteryzuje się 

on w stanie zagęszczonym. OtóŜ, analizując laboratoryjne wyniki badań gruntu 

stosowanego podczas zasypki omawianej konstrukcji moŜna łatwo zauwaŜyć,  
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Ŝe grunt, który w stanie rodzimym, posiadający gęstość objętościową  

γos = 1,80 g/cm3 – w postaci zagęszczonej do wskaźnika IS = 0,98 osiąga przy 

wilgotności optymalnej wartość γos = 2,35 g/cm3, a więc niemal równą cięŜarowi 

objętościowemu suchego betonu.  

Zatem współdziałanie stalowej powłoki z tak zagęszczonym gruntem 

przypomina współpracę betonu ze spręŜającą go stalową powłoką. Stąd teŜ, moŜna 

uwaŜać konstrukcje gruntowo-powłokowe za pewną odmianę klasycznych konstrukcji 

spręŜonych.  

O ile w konstrukcjach z betonu spręŜonego, spręŜenie realizowane jest  

z uŜyciem przewidzianej projektem, konkretnej wartości siły zewnętrznej,  

to w konstrukcjach gruntowo-powłokowych spręŜenie następuje samoistnie.  

Odbywa się ono dzięki niezbędnej dla spełnienia oczekiwanego zamierzenia 

technicznego –zasypki.  

Podobieństwo konstrukcji gruntowo-powłokowych do betonowych konstrukcji 

spręŜonych najlepiej moŜna zauwaŜyć w końcowej fazie zasypki, gdy wypiętrzoną 

maksymalnie zagęszczaną zasypką powłokę zaczynamy dociąŜać nadkładem 

gruntowym układanym na jej sklepieniu. 

Wraz ze spadkiem wielkości wypiętrzenia zmniejsza się stan wytęŜenia powłoki 

w tej części. Przypomina to spadek siły spręŜającej w elementach z betonu 

spręŜonego wywołany obciąŜeniem cięŜarem własnym elementu po usunięciu jego 

podparcia w trakcie spręŜania.  

Projektując zatem konstrukcję gruntowo-powłokową powinno przewidzieć się 

oczekiwaną na etapie realizacji deformację powłoki stalowej. Celem spręŜenia jest 

bowiem uzyskanie załoŜonych parametrów geometryczno - wytrzymałościowych 

powłoki powstałych w procesie zasypki.  

Wobec tego, technologia układania zasypki, jako elementu wpływającego na 

nośność obiektu i jego geometrię, powinna podlegać zarówno czynnościom 

projektowym jak i odbioru technicznego.  

Prawidłowa realizacja tego typu konstrukcji wymaga sprawdzenia zgodności 

załoŜonych projektem przewidywanych wielkości deformacji powłoki stalowej z jej 

odkształceniami występującymi podczas wykonywania zasypki.  

Podany w dokumentacji wykres zaleŜności deformacji określonej jako 

przemieszczenia powłoki w charakterystycznych jej cięciwach: pionowe 
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(wypiętrzenie) i poziome (przewęŜenie) umoŜliwia podczas realizacji kontrolę 

zgodności z załoŜeniami projektowymi. 

Pozwala takŜe na sprawdzenie zarówno prawidłowości przyjętych parametrów 

fizycznych gruntu jak  i ich wpływu na powstające odkształcenia w powłoce stalowej.  

Oznacza to moŜliwość postępowania analogicznie jak w przypadku obowiązujących 

wytycznych wykonania i odbioru robót opracowywanych przez projektanta, słuŜących 

do osiągnięcia załoŜonego przezeń celu.  

 

2. Fazy współdziałania zasypki w konstrukcji grunto wo – powłokowej. 

W realizacji zasypki moŜna wyróŜnić trzy, charakterystyczne fazy (etapy) jej 

oddziaływania na  powłokę. 

Etap I - to początkowa faza realizacji zasypki gruntem, prowadzona po zmontowaniu 

powłoki stalowej. Poziom zasypki w tym etapie nie przekracza w zasadzie ¼ 

wysokości powłoki. W przypadku braku miejsca dla uŜycia większych urządzeń  

zagęszczających grunt - zasypkę moŜna prowadzić  jedynie warstwami po 20 ÷ 30 

cm. Grubości warstw mogą być większe gdy to zagęszczanie odbywa się przy 

zastosowaniu płyt wibracyjnych o większej skuteczności zagęszczenia.  

Mimo realizacji załoŜonego wskaźnika zagęszczenia – powłoka stalowa na 

tym etapie nie wykazuje deformacji dających się pomierzyć nie tylko ręcznym 

dalmierzem laserowym lecz równieŜ precyzyjnym tachimetrem cyfrowym  

o dokładności pomiaru co najmniej rzędu 1 mm. Jednak, co jest zauwaŜalne, 

powłoka stalowa unosi się w stosunku do pierwotnego poziomu ustawienia od kilku 

(powłoki o przekroju otwartym) do kilkudziesięciu milimetrów, w przypadku powłok 

zamkniętych. W związku z tym w fazie tej naleŜy uwaŜać, by zbyt nadmiernym 

zagęszczaniem gruntu nie doprowadzić do nieoczekiwanych zmian w połoŜeniu 

powłoki, a tym samym do utraty załoŜeń projektowych.  

Z drugiej jednak strony zaobserwowane zjawisko przemieszczania się nie 

odkształconej powłoki stalowej w tej fazie zasypki moŜe być wykorzystane  

w przypadku realizowania konstrukcji o przekroju zamkniętym w bardzo trudnych 

warunkach gruntowo-wodnych. Pozwala bowiem na Ŝądane ustawienie powłoki 

stalowej poprzez odpowiedni dobór nie tylko    wskaźnika zagęszczenia gruntu lecz 

takŜe wskutek niesymetrycznie prowadzonej zasypki. Oznacza to takŜe,  

Ŝe w przypadku przekrojów zamkniętych realizowanych na stabilnym podłoŜu  
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(np.: skalistym) naleŜy powłokę stalową ustawić na odpowiedniej grubości 

„poduszce” z luźnego gruntu,  by w trakcie zasypki zminimalizować niepotrzebne jej 

unoszenie się.  

 

Etap II  - rozpoczyna się od pierwszych, zauwaŜalnych instrumentalnie deformacji 

powłoki stalowej, które najwygodniej jest mierzyć w formie wypiętrzenia czyli 

pionowego przemieszczenia w maksymalnej wysokości przekroju powłoki oraz 

przewęŜenia, czyli zmiany długości dowolnie obranych poziomych cięciw na jej 

przekroju.  

W miarę zwiększania się poziomu zasypki postępuje deformacja powłoki 

stalowej świadcząca o jej spręŜaniu się. W powłoce powstają siły wewnętrzne 

(napręŜenia), nie tylko wzdłuŜ jej obwodu, a takŜe po jej tworzącej. Deformacja 

powłoki jest róŜna w kolejnych przekrojach poprzecznych na jej długości. Inna jest  

w środku jej długości, zaś zwykle większa występuje na wlotach nie umocnionych 

portalami. W badaniach konstrukcji powłokowych przy uŜyciu czujników 

tensometrycznych stwierdzono teŜ występowanie znaczącej wartości napręŜeń  

w kierunku prostopadłym wywołane równieŜ parciem czynnym zagęszczanego 

gruntu.  

Rejestrując postęp deformacji podczas zasypki moŜna sporządzić kształt 

odkształconego  przekroju powłoki, który w badanym przypadku przypomina 

„gruszkę”.  Świadczy to o zdecydowanie większej deformacji górnej części przekroju 

aniŜeli ma to miejsce w dolnych jego partiach. Dotyczy to zarówno wypiętrzenia się 

powłoki jak i jej zwęŜania się w tej części „gruszki”. Właśnie dzięki spręŜeniu 

mechanicznemu, jakie zastosowano w projekcie wystąpienie zjawiska „gruszki” 

moŜna wyeliminować. 

Ekstremum tej deformacji zachodzi mniej więcej na poziomie zasypki 

sięgającym wysokości powłoki stalowej (oczywiście w przypadku prawidłowo 

dobranych parametrów zasypki). Jest to maksymalny stan spręŜenia powłoki stalowej 

osiągnięty czynnym parciem gruntu od zasypki i odpowiadające mu największe jej 

wypiętrzenie przy jednocześnie ekstremalnych przewęŜeniach.  

W trakcie realizacji zasypki w tym etapie naleŜy kontrolować by odkształcenia 

powłoki odpowiadały jej moŜliwościom wytrzymałościowym oraz nośności połączeń 

śrubowych, z których powłokę skonstruowano. Dlatego w opisie technologii zasypki 
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(programie spręŜenia) – naleŜy podać wartości odkształceń jakie powinny być 

realizowane na poszczególnych poziomach zasypki dla danego obiektu.  

W przypadku pojawienia się w czasie zasypki nadmiernych odkształceń naleŜy  

w porozumieniu z autorem projektu zastosować tzw. „balastowanie” konstrukcji, które 

najskuteczniej jest przeprowadzić za pomocą Ŝeber usztywniających powłokę w jej 

nadmiernie podatnych miejscach. Przypadki takie mogą wystąpić z powodów błędów 

projektowych lub niezgodnie z projektem prowadzonej zasypki. 

  

Zastosowane w przedmiotowym projekcie mechaniczne s pręŜenie powłoki za 

pomoc ą stalowych ściągów – wyst ąpienie takiego przypadku wyklucza !  

 

Sprawdzić to moŜna kontrolując deformacje podczas trwania zasypki. 

Nieprawidłowości powstałe na tym etapie mogą doprowadzić do zniszczenia 

połączeń pomiędzy najbardziej wytęŜonymi elementami powłoki. Kończyć to się  

moŜe zniszczeniem konstrukcji, juŜ choćby tylko z powodu wyraźnej utraty geometrii 

powłoki, pomijając moŜliwość jej zawalenia się właśnie na tym etapie.  

 

Etap III – to, gdy osiągnięte w etapie II - gim  wielkości deformacji powłoki ulegają 

zmianie wskutek wykonywania zasypki powyŜej górnej powierzchni powłoki stalowej. 

Zarówno zmniejszające się  wypiętrzenie przekroju konstrukcji jak i wzrost jej 

przewęŜenia - wraz ze wzrostem poziomu zasypki wykazują powracanie powłoki w 

stronę jej początkowego kształtu. Oznacza to zmniejszanie się wielkości 

osiągniętego w II etapie wypiętrzenia przy jednoczesnym wzroście zaistniałych 

przewęŜeń. 

Proces ten trwa nie tylko do czasu zrealizowania załoŜonej wysokości zasypki 

(łącznie z podbudową i nawierzchnią) lecz będzie występować równieŜ przez cały 

okres eksploatacji konstrukcji gruntowo-powłokowej poddanej obciąŜeniom 

zmiennym. Zadaniem powłoki jest bowiem zachowanie geometrii załoŜonego 

przekroju, zaś gruntu przejęcie obciąŜeń znajdujących się na części sklepionej 

powłoki (gruntu zasypowego, konstrukcji drogi i obciąŜeń uŜytkowych). 

Analizując wykres zaleŜności pomiędzy wypiętrzeniem powłoki stalowej  

a poziomem jej zasypki, łatwo zauwaŜyć, Ŝe po osiągnięciu maksymalnej wartości 

wypiętrzenia dalszy wzrost grubości nadkładu gruntowego na sklepieniu powłoki 
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powoduje spadek tego wypiętrzenia, które zmniejszając się prowadzi do wzrostu 

napręŜeń w części „ociosowej” powłoki, gdzie rosną jej wzajemne odkształcenia 

poziome. 

Kształt powłoki, która uległa deformacji w czasie zasypki powodującej 

maksymalne jej  wypiętrzenie i przewęŜenia zaczyna teraz powoli zmierzać do 

kształtu pierwotnego, którego jednak nigdy juŜ nie osiągnie. Nie mniej jednak, 

nadkład gruntowy nad sklepieniem powłoki nie moŜe dowolnie zwiększać swojej 

grubości, gdyŜ prowadzi to do niekorzystnego teraz spadku napręŜeń w tej części 

powłoki przy jednoczesnym ich wzroście we wspomnianych juŜ fragmentach 

„ociosowych”.  

Obserwując przebieg deformacji powłoki na tym etapie zasypki naleŜy kontrolować 

zmiany dotychczasowych przewęŜeń właśnie w tej strefie („ociosowej”), bacząc  

by ich wartości nie osiągnęły stanu pierwotnego t.j. wzajemnej odległości 

wyznaczonych punktów pomiarowych przed zasypką. MoŜe to spowodować 

nadmierne wytęŜenia w tej części powłoki, prowadzące do zniszczenia połączeń 

śrubowych tworzących powłokę z łączonych za ich pomocą arkuszy blach.  

Z przedstawionego wykresu wynika bowiem potrzeba optymalnego doboru grubości 

przedmiotowego nadkładu gruntowego dla załoŜonej geometrii powłoki. W przypadku 

nadmiernej jego wielkości naleŜy zwiększyć światło pionowe przyjętej geometrii 

powłoki, poprzez korektę jej przekroju. 

Zmniejszanie się, osiągniętego zasypką wypiętrzenia i wzrosty przewęŜeń,  

w wyniku obciąŜeń uŜytkowych mają charakter tymczasowy, gdyŜ po zdjęciu tych 

obciąŜeń odkształcenia powracają do stanu poprzedniego.  

 

Jak łatwo zauwaŜyć – wraz ze zmniejszaniem się deformacji powłoki w etapie 

III - cim ulega zmianie stan napręŜeń w powłoce stalowej. Dotychczas spręŜana 

konstrukcja stalowa zaczyna przekazywać swój stan napręŜeń na grunt zasypki 

wywołując w nim parcie bierne. Dzięki temu powłoka zmniejsza swoje 

dotychczasowe wytęŜenie obciąŜając teraz otaczający ją ośrodek gruntowy.  

Zdecydowanie większy udział zasypki aniŜeli powłoki stalowej w przenoszeniu 

łącznych obciąŜeń wskazuje na „zawieszenie się” powłoki w ośrodku gruntowym, 

powstałe w trakcie realizacji zasypki (spręŜania). Potwierdzić to moŜe wykres 

deformacji powłoki stalowej, opracowany na podstawie otrzymanych wyników 
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przeprowadzonych badań geometrycznych.  

Bezpośrednie uzasadnienie powyŜszego wniosku daje wybudowany obiekt  

o konstrukcji powłoki z blachy płaskiej, zmontowanej na rusztowaniu z pali stalowych 

zwieńczonych podatnym oczepem. Obiekt podlegał intensywnej eksploatacji  

na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Niemcza, a więc nieopodal przedmiotowego 

zadania (jako tymczasowy most objazdowy).  

Na bazie tego eksperymentu powstały nowe obiekty w postaci wiaduktu 

drogowego nad linią kolejową w Bernacicach, most dojazdowy do kolejowej stacji 

załadunkowej kamieniołomu „Świerki” w Bartnicy oraz zrealizowany w 2009 roku 

wiadukt nad linią kolejową w ciągu Alei Brzozowej w Świdnicy, w którym to zadaniu 

powłokę stalową oparto bezpośrednio na rurach stalowych Ø 300 mm wbitych  

co 3,0m w grunt pod kątem odchylonym od pionu (o 100)   na głębokość 4,00 m. 

Podane przykłady wskazują na to, Ŝe podparcie powłoki na czas zasypki ma 

jedynie charakter tymczasowy!  Uzasadnione jest więc budowanie podatnych 

podpór w tych konstrukcjach zamiast stosowania masywnych fundamentów 

liniowych.  

 

                                    Swoje uwagi przedstawił:      

mgr in Ŝ. Jan Bernard Michalski  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z odbudową 

mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy 

ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

 Ustalenia zawarte są w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt. 1.3. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 

więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 

nawierzchni drogowej. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych 

od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2.3.1. 

 

2.3.2. Właściwo ści kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w ST D - 04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 2.3.2. 

 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.1. Przygotowanie podło Ŝa 

 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.2. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.3. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, 

wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe 

warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

 

5.3. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.4. 

 

5.4. Odcinek próbny 

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, 

zgodnie z zasadami określonymi w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt. 5.5. 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 5.6. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt. 6.2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano 

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.3. 

 

6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.4. 

 

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano  

w ST D - 04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 6.5. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D - 04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D - 04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

� oznakowanie robót, 

� sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 

� przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

� dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

� rozłoŜenie mieszanki, 

� zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

� utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w ST D - 04.04.00 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
  

M.12.00.00. 
 

ZBROJENIE 
(pręty zakotwienia w przypadku przerw 

technologicznych oraz kotwienie nadbetonu)  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

M.12.01.01. 
 

ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A 0, A 1  
(w przypadku zbrojenia kotwi ącego  

lub przerw technologicznych) 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i   odbioru zbrojenia betonu stalą klasy A0, AI w związku z odbudową 

mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy 

ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. (Jako zbrojenie kotwiące i konstrukcyjne oraz 

technologiczne w elementach betonowanych z przerwami). 

 

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 obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania zbrojenia dla 

remontu kładki dla pieszych i obejmują: 

� transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie 

prętów, 

� montaŜ zbrojenia elementów betonowych obiektu mostowego. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

        Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST D – M - 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D - M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

 Do wykonania zbrojenia kotwiącego na połączeniu elementów konstrukcji  

z betonu naleŜy stosować stal klasy A0 lub AI gatunków zgodnych z Dokumentacją 

Projektową. 

 Stal klasy A0 moŜe być stosowana jako zbrojenie pomocnicze. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami  

PN – H - 93215.  

 Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności  

z w/w Polską Normą lub posiadać aprobatę techniczną oraz deklarację zgodności. 

Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy. 

 Pozostałe wymagania wg ST>12.01.02. 

 

3. SPRZĘT 

      Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt: 

� giętarki, 

� prostowarki, 

� noŜyce do cięcia prętów, 

� lekki Ŝuraw samochodowy, 

� sprzęt do transportu pomocniczego.  

 

 Sprzęt uŜywany o wykonania i montaŜu zbrojenia musi być zaakceptowany 

przez InŜyniera. 

 

4. TRANSPORT 

       Zgodnie z ST 12.01.02. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D – M - 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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5.2 Zakres wykonywanych robót wg ST 12.01.02. 

       Wewnętrzne średnice odgięcia prętów, poza odgięciami w obrębie haka 

powinny być dla stali klasy AI nie mniejsze niŜ 10 d. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

 Zasady kontroli jakości wg ST 12.01.02. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

      Jednostką obmiaru jest 1kg wykonanego zbrojenia betonu stalą klasy A0  

lub AI.  

       Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 

odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego.    

       Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez       

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 

Projektowej. 

       Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT     

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.      

Odbiory naleŜy dokonać sprawdzając przytoczone w ST M.12.01.02. (pkt. 6) kryteria  

oceny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

      Cena wykonania  robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 

� transport i składowanie materiałów, 
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� oczyszczanie i wyprostowanie prętów, 

� wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

� montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawania wraz z jego 

stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

� oczyszczenie terenu robót, 

� usunięcie niepotrzebnych materiałów poza Plac Budowy, 

� przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

Pozostałe jak w ST 12.01.02 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

M.12.01.02. 
 
ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY AII, AIII i AIII N 
(w przypadku dopuszczenia przez In Ŝyniera zamiany 

stali klasy A0 lub AI na stal kotwi ącą elementy  
z betonu na styku przerw technologicznych) 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania kotwienia betonu stalą klasy AII i wyŜszych w związku z odbudową mostu 

w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. 

Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

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 obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyłącznie prowadzenia 

robót związanych z dopuszczeniem przez InŜyniera zastosowania na zbrojenie 

kotwiące stali wyŜszej klasy i obejmują: 

� transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie 

prętów, 

� montaŜ zbrojenia elementów betonowych w przekrojach styków 

technologicznych. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

 Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Zbrojenie na styku przerw technologicznych  

 Do zbrojenia na styku przerw technologicznych betonu moŜna zastosować stal 

okrągłą klasy AII (18G2 – b) i klas wyŜszych np. AIII  (34GS) i AIII N [ np. BSt500S  

i inne] o średnicy 8 32 mm. 

       Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami  

PN - S - 10042, PN - H - 84023/06, PN - H - 84018, PN - H - 93215. 

       Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności  

z w/w Polskimi Normami.  

      W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać Aprobatę 

Techniczną, (potwierdzającą moŜliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu  

w obiektach mostowych) oraz deklarację zgodności. Nowe gatunki stali mogą być 

stosowane pod warunkiem uzyskania APROBATY TECHNICZNEJ wydanej przez 

upowaŜnioną jednostkę naukowo badawczą (np. IBDiM), na podstawie wyników 

badań wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

        Zastosowanie stalli innych gatunków niŜ określono w Dokumentacji Projektowej 

wymaga zgody InŜyniera oraz Projektanta. 

 Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

� nazwa wytwórcy, 

� oznaczenie wyrobu wg PN – H – 92315  z podaniem klasy stali, 

� numer wytopu lub numer partii, 

� wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 

wytopowej, 

� masa partii, 

� rodzaj obróbki cieplnej.  

  

 Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kaŜdej wiązki prętów lub 

kręgu prętów (po dwie dla kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące 

informacje: 

� znak wytwórcy, 

� średnica nominalna, 

� znak stali, 

� numer wytopu lub numer partii, 
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� znak obróbki cieplnej. 

 

 KaŜda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania  

PN - S - 10042 (z potwierdzeniem certyfikatem zgodności) lub posiadającej Aprobatę 

techniczną (z potwierdzeniem deklaracją zgodności). 

 W przypadku stali o nieznanych właściwościach naleŜy wykonać następujące 

badania: 

� sprawdzenie granicy plastyczności wg PN – EN 10001 – 5:1998, 

� wytrzymałość na rozciąganie wg PN – EN 10001 – 5:1998, 

� udarność – w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach.  

 

 Do badania naleŜy pobrać minimum 5 próbek z kaŜdej partii zgodnie  

z PN – EN 10001– 5:1998. Jakość prętów naleŜy oceniać pozytywnie, jeŜeli 

wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 

2.2 Drut monta Ŝowy 

        Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego  

tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. 

        Przy średnicach większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy  

1,5 mm. 

 

2.3 Materiały spawalnicze 

       NaleŜy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 

zbrojeniowych. 

 

2.4 Podkładki dystansowe  

       Dopuszcza się stosownie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu  

lub zaprawy i tworzyw sztucznych. 

       Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.  

 Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły  

lub prętów stalowych. 
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3. SPRZĘT 

      Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji 

następujący sprzęt: 

� giętarki, 

� prostowarki, 

� noŜyce do cięcia prętów, 

� lekki Ŝuraw samochodowy, 

� sprzęt do transportu pomocniczego.  

 Sprzęt uŜywany do wykonania i montaŜu zbrojenia musi być zaakceptowany 

przez InŜyniera. 

 

4. TRANSPORT 

      Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy  

je ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Podczas transportu 

przestrzegać wymagań PN – H – 01105. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

      Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

 Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

PN – S -10042. 

 PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający 

ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo 

zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by stal 

taka była magazynowana w miejscu nie naraŜonym na nadmierne zawilgocenie  

lub zanieczyszczenie.             
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 Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanie 

na otwartym powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego.  

Pręty zbrojenia, przed ich ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami 

ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą moŜna zmyć strumieniem wody.  

Pręty oblodzone odmraŜać strumieniami ciepłej wody. Stal naraŜoną na choćby 

chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 

zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, naleŜy opalać  

aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do produkcji zbrojenia, 

powinny być proste. 

 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać  

4mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować  

za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

 Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 

mechanicznych noŜy, dopuszcza się równie cięcie palnikiem acetylenowym.  

 Gięcie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą 

PN – S – 10042. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów  

o średnicy d< 12mm. 

 Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem.  
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WydłuŜenia prętów [cm] powstałe podczas ich odginania o dany kąt. 

 

 
Średnica pręta 

w mm 

Kąt odgięcia 

 
45º 

 
90º 

 
135º 

 
180º 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
20 
22 
25 
28 
32 

- 
- 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

 

Minimalne średnice trzpieni uŜywane przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 
Średnica pręta 

zaginanego 
[mm] 

 
Stal gładka 

miękka 
Rak = 240 

[MPa] 

 
Stal Ŝebrowana 

Rak  400 
[MPa] 

400 < Rak   500 
[MPa] 

Rak >500 
[MPa] 

d<10 
10<d<20 
20<d<28 

d>28 

d0 = 3d 
d0 = 4d 
d0 = 5d 

- 

d0 = 3d 
d0 = 4d 
d0 = 6d 
d0 = 8d 

 

d0 = 4d 
d0 = 5d 
d0 = 7d 

- 
 

d0 = 4d 
d0 = 5d 
d0 = 8d 

- 

 

5.2.2. Monta Ŝ zbrojenia 

Zbrojenia przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez 

InŜyniera. Nie naleŜy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niŜszej niŜ - 5ºC. 

   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąŜa 

Wykonawcę robót, niezaleŜnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1kg wykonanego zbrojenia betonu stalą. 

Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną 

odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego.    

Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez   

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagani 

ogólne”. 

Cena wykonania  robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 

� transport i składowanie materiałów, 

� oczyszczanie i wyprostowanie prętów, 

� wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

� montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawania wraz z jego 

stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

� oczyszczenie terenu robót, 

� usunięcie niepotrzebnych materiałów poza Plac Budowy, 

� wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji. 
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10. RZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

� PN – S – 10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,  

      Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 

� PN – S – 10042           Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,  

     Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

� PN – H – 01103           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze.  

     Cechowanie barwne. 

� PN – H – 01104           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

� PN – H – 01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze.  

     Pakowanie, przechowywanie i transport. 

� PN-H- 84018   Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. 

     Gatunki 

� PN – H – 84023/01  Stal określonego zastosowania.  

     Wymagania ogólne. Gatunki. 

� PN – H – 84023/06  Stal określonego stosowania.  

     Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

� PN – H – 93000  Stal węglowa niskostopowa.  

    Walcówka i pręty wykonane na gorąco. 

� PN – H – 93000/00  Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco.  

     Wymiary. 

� PN – H – 93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

� PN–EN 10002–1:2002U Metale. Próba rozciągania. Metoda badania  

     w temperaturze otoczenia. 

� PN–EN 10002–2002U Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 

� PN–EN 10021:1997  Ogólne techniczne warunki dostaw stali  

     i wyrobów stalowych. 

� PN–EN 100251:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych  

     stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

� PN–ISO 6935–1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

� PN–ISO 6935–1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

     Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  

� PN–ISO 6935–2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 

� PN–ISO 6935–2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane.  
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     Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

� PN–ISO 6935–2/AK:1998/Apl:1999 

� PN–EN ISO 7438:2002  Metale Próba zginania. 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada ć drogowe obiekty in Ŝynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 

poz. 735 –  z dnia 3.08.2000 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

M.13.01.01. 
 

BETON KLASY B30 W DESKOWANIU 
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1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem elementów związanych   

z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań 

gospodarczych nr 95 przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

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 obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 

związanych z betonowaniem elementów mostowych i obejmują wykonanie 

fundamentów i innych elementów z betonu klasy B 25 (wraz z deskowaniem). 

 

1.4 Określenia podstawowe  

        Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

       Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej 

Specyfikacji jest: 

1) Beton klasy B25 – wymagania według PN – B – 06250 oraz ST M.13.01.04. 

2) Deskowanie – wymagania według ST M.13.01.04. 
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3. SPRZĘT 

      Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.04. 

 

4. TRANSPORT 

       Beton transportowany zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi 

wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” – GDDP oraz ST M.13.01.04 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót  

       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

5.2 Zakres wykonywanych robót  

� Ręczne oczyszczanie podłoŜa. 

� Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.04. 

� Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.04. 

� Wykonanie ław fundamentowych 

 

 Fundamentowanie wykonać po ułoŜeniu podbetonu (korka betonowego)  

i montaŜu zbrojenia. UłoŜenie mieszanki betonowej, jej zagęszczenie i pielęgnacja 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, opracowaniem „Wymagania i zalecenia 

dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych”  - zał. do zarządzenia 

GDDP oraz ST M.13.01.04. 

 W masywnych fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio  

z pojemnika lub ruro ciągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami  

o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. Górę płyt 

fundamentowych zagęszczać belkami łatami wibracyjnymi. Stanowi ona podłoŜe pod 

izolację. 

 Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN – B – 06251  

i ST M.13.01.04. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” 

 

6.1 Kontrola jako ści robót  

 Kontrola jakości robót polega na zgodności z  Dokumentacją Projektową pod 

względem: 

� jakości uŜytych materiałów, 

� wykonania robót betoniarskich. 

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.04. 

 

6.2 Dopuszczalne odchyłki  

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe do Dokumentacji Projektowej wynoszą dla 

ław fundamentowych: 

� ława fundamentowa w planie + 5 cm, 

� rzędne wierzchu ławy + 2 cm, 

� płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 cm. 

 

 Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe pozostaje 

zachowane 1cm otulenie zbrojenia. 

  

 Długość rys nie powinna przekraczać 1m i nie więcej niŜ: 

� dla rys w kierunku długości – podwójnej szerokości, 

� dla rys poprzecznych – połowy szerokości. 

 

 Pustaki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulina zbrojenia 

będzie nie mniejsza niŜ 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ  

0,5% powierzchni odpowiedniego elementu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

      Jednostką obmiaru robót jest 1 m³ (metr sześcienny) betonu wykonanych 

elementów podpór. 

        Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

     Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

      Cena wykonania robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 

� transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

� oczyszczanie podłoŜa, 

� wykonanie i montaŜ deskowania, 

� wytworzenie mieszanki betonowej, 

� ułoŜenie mieszanki betonowej klasy, w nawilŜonym deskowaniu wraz  

z zagęszczeniem, 

� pielęgnacja betonu, 

� rozbiórkę deskowania, 

� wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN – S – 10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 

     Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 

2. PN – S – 10040  śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe.  

     Wymagania i badania. 

3. PN – EN 206-1:2003  Beton. Część I Wymagania właściwości, produkcja 

     i zgodność. 

4. PN – B – 06250  Beton zwykły. 

5. PN – B – 06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe.  
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     Wymagania techniczne. 

6. Wymagania i zalecania dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji 

mostowych – zał. do zarządzenia GDDP.    

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada ć drogowe obiekty in Ŝynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 63  

poz. 735 –  z dnia 3.08.2000 r.)  

8. Pozostałe jak w ST M.13.01.04. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

M.13.01.03 
 

BETON KLASY B30 W ELEMENTACH  
GRUBOŚCI < 60 cm 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z betonowaniem elementów mostowych 

związanych z odbudową mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań 

gospodarczych nr 95 przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

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 obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 

związanych z betonowaniem elementów obiektów mostowych.  

 

1.4 Określenia podstawowe  

        Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

       Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej 

Specyfikacji jest: 

1) Beton klasy B30 – wymagania według PN – B – 06250 oraz ST M.13.01.04. 

2) Deskowanie – wymagania według ST M.13.01.04. 
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3. SPRZĘT 

      Sprzęt powinien spełniać wymagania jak w ST M.13.01.04. 

 

4. TRANSPORT 

       Beton transportowany zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi 

wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” – GDDP oraz ST M.13.01.04 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót  

� Ręczne oczyszczanie podłoŜa, 

� Wykonanie deskowania – zgodnie ze ST M.13.01.04, 

� Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze ST M.13.01.04, 

� Układanie i pielęgnacja mieszanki betonowej. 

 

 Po wykonaniu deskowania naleŜy zmontować zbrojenie betonowanych 

elementów. 

        UłoŜenie mieszanki betonowej jej zagęszczenie i pielęgnacja zgodnie  

z ST M.13.01.04. 

        W elementach podpór mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika 

lub rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości  

do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 

 Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z PN–B–06251  

i ST M.13.01.04. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne” 
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6.1. Kontrola jako ści robót  

 Kontrola jakości robót polega na zgodności z  Dokumentacja Projektową pod 

względem: 

� jakości uŜytych materiałów, 

� wykonania robót betoniarskich. 

       Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie ze ST M.13.01.04. 

 

6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe   

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe do Dokumentacji Projektowej dla elementów 

podpór nie masywnych wynoszą: 

� odchylenie od pionu nie więcej niŜ + 0,5 % wysokości, lecz nie więcej niŜ 2 cm, 

� wymiary zewnętrzne + 1cm, 

� usytuowanie w planie nie więcej niŜ + 1cm, 

� rzędne górnej płaszczyzny podpory + 0,5 cm. 

 

 Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Rysy 

powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe pozostaje 

zachowane 1cm otulenie zbrojenia. 

 Długość rys nie powinna przekraczać 1m i nie więcej niŜ: 

� dla rys w kierunku długości – podwójnej szerokości, 

� dla rys poprzecznych – połowy szerokości. 

 

 Pustaki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulina zbrojenia 

będzie nie mniejsza niŜ 1 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 

0,5% powierzchni odpowiedniego elementu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

      Jednostką obmiaru robót jest: 

� 1m³ (metr sześcienny) betonu wykonanych elementów podpór, 

� 1 m2 (metr kwadratowy) deskowania. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 

� transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

� oczyszczenie podłoŜa, 

� wykonanie i montaŜ deskowania, 

� wytworzenie mieszanki betonowej, 

� ułoŜenie mieszanki betonowej, w nawilŜonym deskowaniu wraz  

z zagęszczeniem, 

� pielęgnacja betonu, 

� rozbiórkę deskowania, 

� wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

1. PN – S – 10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 

     Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 

2. PN – EN 206 - 1:2003 Beton. Część I Wymagania właściwości, produkcja  

     i zgodność. 

3. PN – B – 06250  Beton zwykły. 

4. PN – B – 06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe.  

     Wymagania techniczne. 
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5. Wymagania i zalecania dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji 

mostowych – zał. do zarządzenia GDDP.    

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada ć drogowe obiekty in Ŝynierskie i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 63 

poz. 735 –  z dnia 3.08.2000 r.)  

7. Pozostałe jak w ST M.13.01.04. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

M.15.01.03. 
 

IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zabezpieczenia elementów betonowych w związku z odbudową 

mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy 

ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

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 obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

izolacyjnych powierzchni odziemnych elementów betonowych i obejmują: 

� wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych 

budowanego obiektu – ław fundamentowych poprzez dwukrotne pokrycie 

impregnatem na zimno wraz z jednokrotnym zagruntowaniem, 

� wykonanie izolacji powierzchni odziemnych nowo wykonywanych elementów 

betonowych poprzez dwukrotne pokrycie impregnatem na zimno wraz  

z jednokrotnym zagruntowaniem. 

    

1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  

za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów 

betonowych według zasad niniejszej ST są następujące materiały izolacyjne: 

� roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułoŜeniem właściwej 

powłoki izolacyjnej wg pn-b-24620:1998, 

� lepik asfaltowy stosowany na zimno wg pn-b-24620:1998. 

� lub roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi  

do gruntowania oraz izolowania powierzchni ścian, 

 

 Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne  

z PN lub posiadać waŜne „Aprobaty techniczne IBDiM” 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien 

przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania proponowane do zastosowania 

materiały. 

 

3. SPRZĘT 

 Roboty wykonane będą ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 

 Materiały mogą być przewoŜone odpowiednimi do asortymentu materiałów 

środkami transportu. 

 NaleŜy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo 

transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnyc h 

 Izolację przeciwwodną naleŜy układać na podłoŜu równym, nieodkształcalnym, 

gładkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoŜa 
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powinien wynosić co najmniej 14 dni, lecz zaleca się aby beton był co najmniej  

28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoŜa w czasie układania izolacji powinna być 

wyŜsza od 5 º C i niŜsza od 35ºC. 

 JeŜeli nie jest moŜliwe spełnienie ww. warunków dopuszcza się zastosowanie 

specjalnych materiałów (zgodnie z wymaganiami określonymi w Aprobacie 

technicznej) po uzyskaniu pisemnej zgody InŜyniera. 

 

5.2.2. Zagruntowanie podło Ŝa 

 PodłoŜe betonowe naleŜy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi  

lub innymi zalecanymi przez producentów materiałów hydroizolacyjnych.  

W przypadku konieczności  zagruntowania wilgotnej powierzchni naleŜy uŜyć 

roztworów depresyjnych szybko rozpadających np. asfaltowej emulsji kationowej. 

Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody InŜyniera. 

 PodłoŜe betonowe powinno mieć wytrzymałość: 

1) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niŜ: 

� wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu  

w konstrukcjach nowych 

2) na odrywanie: 

� nie mniejszą niŜ 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych 

 

 Przy gruntowaniu podłoŜa naleŜy stosować następujące zasady: 

� naleŜy gruntować podłoŜe wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez 

InŜyniera,  

� powierzchnię przewidzianą do zaizolowania naleŜy gruntować tylko 

jednokrotnie, zuŜywając tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie 

wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu, 

ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m², 

� środek gruntujący naleŜy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do 

środków gruntujących (odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, 

głównie węglowodorów aromatycznych), 

� przed ułoŜeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie 

sucha. 
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           MoŜna to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, 

czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną) gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje 

czysta oznacza to, Ŝe roztwór gruntujący jest juŜ dostatecznie suchy. Czas schnięcia 

roztworów gruntujących jest zróŜnicowany w zaleŜności od rodzaju zastosowanych 

rozpuszczalników i warunków wysychania w większości przypadków wynosi on 15 do 

120 minut, 

� w pierwszej kolejności naleŜy zagruntować powierzchnię przy naroŜach 

wklęsłych i wypukłych. 

 

5.2.3. Wykonanie izolacji. 

 Izolacje asfaltowe na zimno naleŜy układać na podkładach zagruntowanych 

roztworem asfaltowym wg PN-B-24620:1998, emulsją asfaltową  

wg PN-B-24002:1997 lub środkiem do gruntowania na bazie syntetyków,  

po wyschnięciu powłoki gruntowej. Występowania złuszczeń, spękanych pęcherzy  

i itp. wad jest niedopuszczalne. 

 NaleŜy dbać, aby lepik asfaltowy miał odpowiednią lepkość przez cały czas 

smarowania zgodnie z instrukcją Producenta lub PN-B-24620:1998. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym 

obiekcie mostowym sprawują: 

� InŜynier, 

� Wykonawca, 

� słuŜby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 

 

Zakres kontroli jakości sprawdzamy za pomocą badań laboratoryjnych. 

a) jakość betonu podłoŜa wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 

b) jakość materiałów do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej 

wg wymagań określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub 

Aprobacie Technicznej, 
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c) jakość materiałów warstwy ochronnej wg norm i zasad badania drogowych 

materiałów i mas bitumicznych. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić: 

� warunki atmosferyczne – temperaturę, wilgotność powietrza, 

� stan podłoŜa – równość, temperaturę, wilgotność oraz zgodność ich   

z wymaganiami określonymi przez Producenta materiału,  

� dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczące stosownych materiałów – 

zgodność materiałów z odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami 

technicznymi oraz czy okresy gwarancji nie są przekroczone, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej izolacji bitumicznej powierzchni 

elementów betonowych stykających się z gruntem. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem izolacji: 

� przygotowanie powierzchni do ułoŜenia izolacji, 

� zagruntowanie podłoŜa, 

� wykonanie warstwy izolacji, 

� warstwy ochronne izolacji w formie zasypki wokół izolowanych powierzchni. 

 

 Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 Czynność odbioru winna być wykonana i udokumentowana odpowiednim 

protokołem zgodnie z przyjętymi w ST D-M.00.00.00 zasadami. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

� prace przygotowawcze, 

� transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

� przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem, 

� zagruntowanie powierzchni elementów betonowych, 

� dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiałem do izolacji na zimno, 

� uporządkowanie miejsca robót i usunięcie pozostałych materiałów poza pas 

drogowy, 

� wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych  

w Specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

� PN-B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania  

     przy odbiorze. 

� PN-B-24620:1998  Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane  

     na zimno. 

� PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 

� PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPPDARKI MORSKIEJ  

z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiada ć drogowe obiekty in Ŝynierskie i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 63 

poz. 735 – z dnia 3.08.2000 r.) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 

nawierzchni z betonu asfaltowego na odbudowywanym moście w ciągu drogi gminnej 

prowadzącej do zabudowań gospodarczych nr 95 przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy 

Górnej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

krajowych. 

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich 

powiatowych i gminnych. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej  

i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. 

Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii 

ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  

i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia: 

 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥≥≥≥ 12 

KR2 od 13 do 70 

KR3 od 71 do 335 

KR4 od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2.  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna  

z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco,  

w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3.  Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona  

i zagęszczona. 

1.4.4.  Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia 

adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki 

asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być dodawany 

do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5.  PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6.  Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7.  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny 

rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8.  Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9.  Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) 

wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu 

sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.10.  Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone 

w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Asfalt 

 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone  

w PN-C-96170:1965 [6]. 

 W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty 

drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

 

2.3. Polimeroasfalt 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu 

modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania  

TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 

 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy              

i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

 

2.4. Wypełniacz 

 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone  

w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

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

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

1 

Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i 
przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomie-dziowe i stalownicze) 

 
 

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

 
jw. 

 
 

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

 

kl. I; gat.1 

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

 
kl. I, II; gat.1, 2  

 
- 

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

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 2  

 
kl. I; gat.1 

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

6 

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

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

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

D 50, D 70, 
D 100 D 503), D 70 

8 
Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

DE80 A,B,C,  
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

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

� tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance  
z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty  
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

� preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej  

i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów 

w zaleŜności od kategorii ruchu 

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

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

jw. 

 

 

kl. I, II1); gat.1, 

2 

 

kl. I; gat. 1 

2 
Kruszywo łamane zwykłe 

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 
świr i mieszanka 

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

kl. I, II 

 

- 

4 

Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I, II1) gat.1, 2 

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

6 

Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z 

odpylania, 

popioły lotne 

 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 
Asfalt drogowy 

wg PN-C-96170:1965 [6] 

 

D 50, D 70 

 

D 50 

8 
Polimeroasfalt drogowy 

wg TWT PAD-97 [13] 

 

- 

DE30 A,B,C 

DE80 A,B,C, 

DP30,DP80 

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

 

 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza 

innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego,  

na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 
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2.5. Kruszywo 

 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane  

w tablicy 1 i 2. 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa  

lub jego frakcjami. 

 

2.6. Asfalt upłynniony 

 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone  

w PN-C-96173:1974 [7]. 

 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 

określone w WT.EmA-99 [14].  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

1. wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 

2. układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

3. skrapiarek, 

4. walców lekkich, średnich i cięŜkich, 

5. walców stalowych gładkich, 

6. walców ogumionych, 

7. szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

8. samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 

� cysternach kolejowych, 

� cysternach samochodowych, 

� bębnach blaszanych, 

� lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 

IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 

 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych  

do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami 

samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania  

na rozładunek. 
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 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposaŜonej w system ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-

asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 

materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

� doborze składników mieszanki mineralnej, 

� doborze optymalnej ilości asfaltu, 

� określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 

 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano  

w tablicy 3. 
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej  

do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2  od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 
asfaltu 

od  0 
do 20 

od 0 
do16    

lub od 0 
do 12,8 

od 0 do 8 
lub od  0 

do 6,3 

od  0 
do 20 

od  0 
do 201) 

od  0 
do 16 

od  0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 

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

zawartość 
ziarn > 2,0 

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

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷93 
59÷÷÷÷86 
54÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷78 
40÷÷÷÷70 
29÷÷÷÷59 

 
(41÷÷÷÷71) 

 
20÷÷÷÷47 
13÷÷÷÷36 
10÷÷÷÷31 
7÷÷÷÷23 
6÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷10 

 
 

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
41÷÷÷÷71 

 
(29÷÷÷÷59) 

 
27÷÷÷÷52 
18÷÷÷÷39 
15÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷85 
59÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
39÷÷÷÷50 
29÷÷÷÷38 

 
(62÷÷÷÷71) 

 
20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

 
100 

90÷100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷83 
38÷÷÷÷62 
30÷÷÷÷50 
22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 

 
(64÷÷÷÷79) 

 
20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷24 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

 
 

100 
90÷100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
63÷÷÷÷80 
55÷÷÷÷70 
44÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

 
(58÷÷÷÷70) 

 
18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
8÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷9 

 
 
 

100 
87÷100 
73÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
47÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

 
(52÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 

7÷÷÷÷9 
Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 

MMA, % m/m 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,5÷÷÷÷6,5 

 
 

4,5÷÷÷÷5,6 

 
 

4,3÷÷÷÷5,4 

 
 

4,8÷÷÷÷6,0 

 
 

4,8÷÷÷÷6,5 

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

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej  

z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm  

do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

 

 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm,  

od 0 do 12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  KR1 

lub KR2 
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm,  

od 0 do 6,3 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem 

nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm  

do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm 

(mieszanka o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi  

o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm  

do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm  

do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

  

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 

badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać 

wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 

 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

 

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

asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 

zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 

8÷13. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 

badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać 

wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
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 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 

asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA                  

i warstwy ścieralnej z BA                

w zaleŜności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 
KR 3 do KR 

6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga si ę ≥ 14,0 (≥18)4) 

2 
Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 
≥≥≥≥ 5,52) ≥ 10,03) 

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

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5  od 2,0 do 4,0 

5 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % 
od 75,0 do 90,0  

od 78,0 do 

86,0 

6 

Grubość w cm warstwy z MMA o 

uziarnieniu: 

od 0 mm do 6,3 mm 

od 0 mm do 8,0 mm 

od 0 mm do 12,8 mm 

 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

 

od 1,5 do 4,0 

od 2,0 do 4,0 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

 

 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

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

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0  od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], 

dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 

skanalizowanym, itp. 
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne 

zawartości asfaltu 

 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od 

kategorii ruchu 

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

#, mm Mieszanka mineralna, mm 

 
od 0 

do 20 

od 0 

do 16 

od 0 

do 12,8 

od 0 

do 25 

od 0 

do 20 

od 0 do 

161) 

Przechodzi 

przez: 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 mm 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

 

100 

87÷ 

100 

75÷÷÷÷100 

65÷÷÷÷93 

57÷÷÷÷86 

52÷÷÷÷81 

47÷÷÷÷76 

40÷÷÷÷67 

30÷÷÷÷55 

 

(45÷÷÷÷70

) 

 

20÷÷÷÷40 

13÷÷÷÷30 

10÷÷÷÷25 

6÷÷÷÷17 

5÷÷÷÷15 

3÷÷÷÷7 

 

 

 

100 

88÷100 

78÷÷÷÷100 

67÷÷÷÷92 

60÷÷÷÷86 

53÷÷÷÷80 

42÷÷÷÷69 

30÷÷÷÷54 

 

(46÷÷÷÷70) 

 

20÷÷÷÷40 

14÷÷÷÷28 

11÷÷÷÷24 

8÷÷÷÷17 

7÷÷÷÷15 

3÷÷÷÷8 

 

 

 

 

100 

85÷100 

70÷÷÷÷100 

62÷÷÷÷84 

55÷÷÷÷76 

45÷÷÷÷65 

35÷÷÷÷55 

 

(45÷÷÷÷65) 

 

25÷÷÷÷45 

18÷÷÷÷38 

15÷÷÷÷35 

11÷÷÷÷28 

9÷÷÷÷25 

3÷÷÷÷9 

 

100 

84÷100 

75÷÷÷÷100 

68÷÷÷÷90 

62÷÷÷÷83 

55÷÷÷÷74 

50÷÷÷÷69 

45÷÷÷÷63 

32÷÷÷÷52 

25÷÷÷÷41 

 

(59÷÷÷÷75) 

 

16÷÷÷÷30 

10÷÷÷÷22 

8÷÷÷÷19 

5÷÷÷÷14 

5÷÷÷÷12 

4÷÷÷÷6 

 

 

100 

87÷100 

77÷÷÷÷100 

66÷÷÷÷90 

56÷÷÷÷81 

50÷÷÷÷75 

45÷÷÷÷67 

36÷÷÷÷55 

25÷÷÷÷41 

 

(59÷÷÷÷75) 

 

16÷÷÷÷30 

9÷÷÷÷22 

7÷÷÷÷19 

5÷÷÷÷15 

5÷÷÷÷14 

4÷÷÷÷7 

 

 

 

100 

87÷100 

77÷÷÷÷100 

67÷÷÷÷89 

60÷÷÷÷83 

54÷÷÷÷73 

42÷÷÷÷60 

30÷÷÷÷45 

 

(55÷÷÷÷70) 

 

20÷÷÷÷33 

13÷÷÷÷25 

10÷÷÷÷21 

7÷÷÷÷16 

6÷÷÷÷14 

5÷÷÷÷8 

Orientacyjna 

zawartość asfaltu 

w MMA,  % m/m 

 

4,3÷÷÷÷5,8 

 

4,3÷÷÷÷5,8 

 

4,5÷÷÷÷6,0 

 

4,0÷÷÷÷5,5 

 

4,0÷÷÷÷5,5 

 

4,3÷÷÷÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach  

od 8 do 13. 

 

Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm  

do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem KR1 lub KR2 

Rys. 9.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm  

do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm 

do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm  

do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm  

do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem od KR3 do KR6 

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm  

do warstwy  wyrównawczej  nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zaleŜności od  

kategorii ruchu 

  KR 1 lub  KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa 
nie wymaga 

się 
≥ 16,0 (≥22)3) 

2 

Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 

uderzeń ubijaka,  kN 

 

≥≥≥≥ 8,0  (≥≥≥≥ 6,0)2) 

 

≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0  od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0  od 4,0 do 8,0 

5 
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 

od 65,0 do 

80,0 
≤ 75,0 

6 

Grubość warstwy w cm z MMA o 

uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

od 0 mm do 25,0 mm 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

- 

 

 

od 4,0do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

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

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

1. oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 

[16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 

2. dla warstwy wyrównawczej 

1) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 

skanalizowanym, itp. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu 

cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich 

wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe                           

i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 

asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury.  

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane 

elektronicznie. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna 

wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy 

składnika. 

 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być 

dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

� dla D 50    od 145o C do 165o C, 

� dla D 70   od 140o C do 160o C, 

� dla D 100   od 135o C do 160o C, 

� dla polimeroasfaltu  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna 

po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 

gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30oC od maksymalnej 

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

� z D 50                od 140o C do 170o C, 

� z D 70    od 135o C do 165o C, 

� z D 100    od 130o C do 160o C, 

� z polimeroasfaltem  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 

 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 

wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 

 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 

podanych w tablicy 7. 
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Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 

  ścieralną 

wiąŜącą 

i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 

Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 12 15 

 

 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, 

podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 

 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy 

skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano  

w tablicy 8. 

Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny 

być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST  

i zaakceptowanym przez InŜyniera. 

 

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

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego, kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

 

5.5. Połączenie mi ędzywarstwowe 

 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego 

połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 136 

 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Wrocławska 6/8, 58-200 DzierŜoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza  podano w tablicy 9. 

 

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

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody  
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  

2 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym 

na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia 

wynosi co najmniej: 

4. 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

5. 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

6. 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

 

5.6. Warunki przyst ąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy 

temperatura otoczenia jest nie niŜsza od +5oC dla wykonywanej warstwy grubości  

> 8cm i + 100C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8cm. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, 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 InŜyniera 

kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
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Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą 

ekstrakcji, % m/m 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 
ruchu 

  KR 1 lub KR 2  KR 3 do KR 6 

1 

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

 
±±±± 5,0 

 
± 4,0 

2 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±±±± 3,0 ± 2,0 

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

±±±± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ±±±± 0,5 ± 0,3 
 

5.8. Odcinek próbny 

 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego,  

to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek 

próbny w celu: 

� stwierdzenia czy uŜyty 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 uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

InŜyniera. 

 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni  

po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 

wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy  

i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie  

ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić 

nie mniej niŜ: 

7. dla asfaltu D 50  130oC, 

8. dla asfaltu D 70  125oC, 

9. dla asfaltu D 100  120oC, 

10. dla polimeroasfaltu  wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

 

 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi  

w tablicach 4 i 6. 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle  

lub prostopadle do osi drogi. 

 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 

siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające 

warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 

powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-

kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany 

przez InŜyniera. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki  

mineralno – asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfa ltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 

wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną  

z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi 

równowaŜnymi metodami. 

 

6.3.3. Badanie wła ściwo ści asfaltu 

 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

 

6.3.4. Badanie wła ściwo ści wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

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

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 

5 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 
Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 
Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

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

6.3.5. Badanie wła ściwo ści kruszywa 

 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mine ralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega  

na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego  

na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  

w recepcie laboratoryjnej i SST. 

 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru ± 2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w  SST. 

 

6.3.8. Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie 

wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
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6.3.9. Właściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą 

laboratoryjną. 

 

6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego  

 
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni  

z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy  

z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

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

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

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

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
 

6.4.2. Szeroko ść warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna  

z dokumentacją projektową, z tolerancją +5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej 

połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 

nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy  

na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5cm. 

 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 142 

 

EcoPro Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne, ul. Wrocławska 6/8, 58-200 DzierŜoniów, 
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl 

 

 

6.4.3. Równo ść warstwy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone  

wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 9 12 15 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 

łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

 

6.4.5. Rzędne wysoko ściowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancją 5 cm. 

 

6.4.7. Grubo ść warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  

± 10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5cm dla której 

tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5cm, dla której tolerancja 

wynosi ±5mm. 

 

6.4.8. Złącza podłu Ŝne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,  

a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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6.4.9. Kraw ędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 

wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny 

być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte 

asfaltem. 

 

6.4.10. Wygl ąd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 

miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrze ń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne  

z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6  

i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

� oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

� dostarczenie materiałów, 

� wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

� posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 

� skropienie międzywarstwowe, 

� rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

� obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

Ilości robót do wykonania zgodnie z przedmiarem : 

� warstwa wiąŜąca gr. 4cm na poszerzeniu – asfaltobeton gruboziarnisty – 

0/20mm, 

� warstwa ścieralna gr. 4cm (100kg/m2) z asfaltobetonu średnioziarnistego –  

0/12mm. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

    drogowych. świr i mieszanka 

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  

    drogowych 

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

    drogowych. Piasek 

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

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe.  

    Pakowanie, znakowanie i transport 

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

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

    do nawierzchni drogowych 

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

    bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem dna skarp cieku w ramach  

odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zabudowań gospodarczych 

nr 95 przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

    Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnieniem stoŜków i skarp przy przyczółkach i obejmują: 

� wykonanie umocnienia ścian czołowych wlotów mostowych kamieniem 

łamanym gr. 20 - 25cm  na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 grubości 

20cm z obramowaniem w formie opaski betonowej 25 x 35cm, 

� umocnienie dna koryta pod mostem kamieniem łamanym grubości j.w. na 

warstwie betonu  gr. 20cm, 

� umocnienie dna rowu poniŜej przepustu kamiennego i na jego wlocie  

kamieniem łamanym  gr. 16 - 20cm na warstwie betonu B-20 grub. 15 cm, 

� umocnienie skarp cieku brukiem kamiennym gr. 20- 25cm na warstwie betonu 

gr. min. 20cm, 

� uporządkowanie górnych powierzchni skarp i obsianie ich powyŜej umocnienia 

z płyt - trawą. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST DM.00.00.00 
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.”Wymagania 

ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia stoŜków przyczółkowych 

według zasad niniejszych ST są: 

� Piasek zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

� Kamień łamany gr. 20 cm, 

� Nasiona traw. 

� Beton 

� Geowłóknina (ewentualnie w razie potrzeby). 

 

3. SPRZĘT 

� Roboty naleŜy wykonać ręcznie lub przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez InŜyniera, przeznaczonego do 

realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią, jak np. ubijaki o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoŜa, 

� Plantowanie skarp wykonać ręcznie, 

� Umocnienia z kamienia łamanego wykonać ręcznie oraz mechanicznie przy 

pomocy małej koparki. 
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4. TRANSPORT 

Zastosowane materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przydatnymi 

dla danego asortymentu pod względem moŜliwości ułoŜenia i umocnienia ładunku 

oraz bezpieczeństwa transportu po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót. 

� Powierzchnie  przed ich umocnieniem powinny być wyrównane i zagęszczone. 

Zagęszczenie  skarp moŜna uzyskać wykonując nasyp o większej szerokości 

niŜ projektowana, a następnie usuwając nadmiar gruntu nie zagęszczonego. 

PodłoŜe pod płyty winno odpowiadać normie BN-72/8932-01. 

� RozłoŜenie mieszanki cementowo-piaskowe 1:3. Mieszankę naleŜy układać 

„pod łatą” po czym naleŜy go odpowiednio zagęścić. 

� Wykonanie narzutu z kamienia łamanego gr. 16 – 20 – 25 cm, Roboty wykonać 

naleŜy mechanicznie przy pomocy sprawnego sprzętu.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. 

Kontroli jakości robót podlega jakość uŜytych materiałów zgodnie  

z wymaganiami niniejszej ST. 

Kontroli podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. 

Jednostką obmiaru robót jest 1m2 powierzchni umocnienia dna i skarp, 1m3 – 

dla podłoŜa z betonu B-20. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  DM.00.00.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  DM.00.00.00. 

Płatność za 1m2 wykonanego umocnienia dna i skarp naleŜy przyjmować 

zgodnie z obmiarem robót, atestem materiałów producenta i oceną jakością 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 

� zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

� wyrównanie i plantowanie skarp, 

� uporządkowanie miejsca wykonania robót, 

� przeprowadzenie niezbędnych  pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 

Z godnie z projektem naleŜy wykonać: 

� wykonanie umocnienia ścian czołowych wlotów mostowych kamieniem 

łamanym gr. 20 –25cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:3 – w ilości  

wg przedmiaru robót 

� umocnienie dna koryta pod mostem kamieniem łamanym j.w. na warstwie 

betonu  gr. 20cm – wg przedmiaru robót, 

� umocnienie dna cieku przepustu kamiennego gr. 16 -20cm – wg przedmiaru, 

� umocnienie skarp rowu i rzeki na wlocie brukiem kamiennym gr. 20-25cm na 

warstwie betonu gr. min 20cm wg przedmiaru, 

� obsianie skarp powyŜej w/w umocnienia z płyt trawą –w razie potrzeby. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-68/B-006050  Roboty ziemne budowlane.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania.   

2. PN-88/B-0625   Beton zwykły 

3. PN-79/B-066711  Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw 

budowlanych 

4. PN-88/B-30000000  Cement portlandzki 

  

 

 


