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D–M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z STWiORB (SST). 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień w dokumentach umowy lub danych kontraktowych, normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robot przedstawione w STWiORB mają charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne zakresy 
robót zostały ujęte w Przedmiarze Robót i stanowią one podstawę wyceny. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca 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 i odpowiednio utwardzony. 
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. 
1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie 
na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych 
i końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy 
(opisy i rysunki służące realizacji budowy). 
1.4.5. Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 
1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez 
kompetentne osoby. 
1.4.7. Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
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dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.12. Inżynier (In żynier Rezydent/ Koordynator) – osoba fizyczna występująca w imieniu 
Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszą umową i/lub umową 
szczegółową, do której, w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków należy organizacja pracy 
zespołu na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z projektem wykonawczym, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
1.4.13. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.14. Inspektor Nadzoru - osoba działająca w imieniu Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,    w 
zakresie przekazanych jej uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych 
wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających 
oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu 
rozliczeń budowy (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane). 
1.4.15. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.16. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.17. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta 
na podporach mostowych dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów. 
1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.20. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.21. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów 
budowlanych oraz Robót. 
1.4.22. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, zaakceptowana przez Inżyniera. Do trwałego zastosowania w obiekcie 
budowlanym można wykorzystać wyłącznie takie materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.  (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. 
o wyrobach budowlanych). Mogą to być elementy pojedyncze lub połączone w zestawy. 
1.4.23. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 
1.4.24. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której Zamawiający 
przekazuje swoje uprawnienia wynikające z realizacji umowy i/lub umowy szczegółowej na zasadach w 
nich przewidzianych.   
1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych; 
b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 
c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni; 
d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 
e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 



 
D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

  5 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw; 
f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą; 
g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu; 
h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej; 
i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej 
się do nawierzchni. 
1.4.26. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.27. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.28. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.29. 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. 
1.4.30. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona 
do geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń 
i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, 
a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
1.4.31. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.32. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.33. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.34. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.35. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.36. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.37. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.38. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przepływu cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego i pieszego. 
1.4.39. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 
1.4.41. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciąg z projektu budowlanego 
i wykonawczego) - część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne 
i technologiczne niezbędne do zrozumienia i wyceny obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.42. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.43. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.44. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.45. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.46. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.47. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 
1.4.48. Teren budowy  – przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.49. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 
1.4.50. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.51. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie 
wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41); 
1.4.52. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.53. Zamawiający – Prezydent Miasta Kielce, Polska. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu Umowy 
z Wykonawcą. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletną Dokumentację Wykonawczą i 
innymi wymaganymi dokumentami. 
1.5.2.2. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym 
zakresie w ramach ceny kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: 
- projekt zabezpieczenia wykopów uwzględniający konieczność utrzymania ruchu kołowego oraz 
zabezpieczenie wykopów w obszarze występowania wysokiego poziomu wód gruntowych wraz z 
uzyskaniem opinii Biura Projektowego, 
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- projekt odwodnienia wykopów, 
- projekt obniżenia zwierciadła wody na czas budowy wraz z analizą wpływu na budowle istniejące, 
- projekty rusztowań i deskowań elementów betonowych,  
- projekty technologiczne wykonania i montażu prefabrykatów, 
- projekt utrzymania stateczności konstrukcji budynków i budowli znajdujących się w bezpośrednim 
sąsiedztwie robót, 
- projekt powiązania istniejącej nawierzchni z nowo projektowaną z uwzględnieniem aktualnego 
stanu nawierzchni istniejącej w okresie przewidywanego wykonywania prac. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy 
wynikających z przyjętej zasady: 
- utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy - kołowego, pieszego. 
- wykonanie (wraz z projektami) niezbędnych przekładek i zabezpieczeń uzbrojeń kolidujących 
nie ujętych w robotach podstawowych. 
Poszczególne projekty dotyczyć będą określonej fazy organizacji ruchu wynikającej z kolejnego etapu 
realizacji budowy. Projekty te wymagają opinii Inżyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji 
zatwierdzającej przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 
Ww. projekty powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Koszty opracowania oraz koszty uzgodnień w/w dokumentacji obciążają Wykonawcę robót i powinny być 
ujęte w Cenie Kontraktowej. 
Niezależnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Organizacji 
i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWiORB na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. 
Parametry określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowiązuje opis robót oraz użytych do nich 
rodzajów materiałów zawarty w odnośnych STWIORB. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnięciem osób postronnych. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytułu 
obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
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i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i 
szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca zobowiązany jest odwozić odpady na składowisko odpadów komunalnych do Promnika. 
Zamawiający dopuszcza odwóz odpadów w inne miejsce wyznaczone zgodnie z przepisami Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi 
zmianami), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z 
późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008  z późniejszymi zmianami) oraz ponosić opłaty za 
korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217 z późniejszymi 
zmianami), po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o lokalizacji składowiska. 
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a przed rozpoczęciem robót, zobowiązuje się Wykonawcę do 
poinformowania właściwego wydziału Urzędu Miasta w Kielcach o odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami, które powstaną w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w 
przepisami prawa. W trakcie realizacji  Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów w miejsce zgodne z Ustawą o odpadach (pokwitowanie 
winno być przekazane Zamawiającemu przy składaniu faktury do zapłaty). 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydłużenia 
czasu pracy po godz. 22,00 wymagają zgody Inżyniera. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 
i zabezpieczenia które nie spowodują przekroczenia norm ochrony środowiska w odniesieniu 
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do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy – O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawę 
„o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r. 
Zapisy tego punktu należy czytać łącznie z pkt 1.5.1 „Ogólne wymagania dotyczące Robót”. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót urządzeń podziemnych lub instalacji 
na powierzchni ziemi innych niż wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego, 
do Wykonawcy należy obowiązek ich zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania 
ich przełożenia lub zabezpieczenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejącego 
uzbrojenia powinny być prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli sieci (Wykonawca poinformuje z 
odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych i branżowych). 
Należy się stosować do wszystkich uwag zawartych w dokumentacji projektowej i pozwoleniu na 
budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie powstałe w wyniku jego działań uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Podczas wykonywania wykopów w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane 
w Dokumentacji Projektowej obiektów kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp. 
Wykonawca taki fakt zgłosi Inżynierowi i uzgodni z nim sposób postępowania oraz rozliczenia 
w ramach robót dodatkowych/nieprzewidzianych. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający 
z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Do zastosowania w obiekcie budowlanym można wykorzystać wyłącznie takie materiały, które zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.  (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych).Mogą to być elementy pojedyncze lub połączone w zestawy.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robot. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
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materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć do Inżyniera wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo do chwili, gdy będą potrzebne 
do wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoje parametry i były 
dostępne do kontroli Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
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Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania stają się 
własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z 
wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania 
materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. Wykonawca dokona utylizacji materiałów pozyskanych z 
rozbiórek zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego – Inżyniera  nadają się 
do ponownego  wbudowania stanowią własność Zamawiającego (chyba że z kosztorysu ofertowego 
wynika inaczej). Inżynier określi wpisem do dziennika budowy które materiały pochodzące z rozbiórki 
podlegają przekazaniu Zamawiającemu i określi ich ilość w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. 
Wykonawca na własny koszt odwiezie i zdeponuje te materiały w miejsce wskazane przez Inżyniera: 
-  baza Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o.,  Kielce, ul. Lecha 11 a, 
-  baza Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, Kielce, ul. Solna 4, 
-  lub bezpośrednio na inną budowę (na terenie miasta Kielce). 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie 
właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB 
oraz pozostałej dokumentacji projektowej. 
Użyty sprzęt powinien spełniać także wymogi wynikające z opracowanego przez Wykonawcę programu 
monitoringu i zabezpieczenia ludzi, środowiska, obiektów budowlanych i urządzeń. 
Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 
Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić 
skuteczną ochronę w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i 
urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. 
Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w: 
- sygnał poruszania się do tyłu, 
- sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, za zgodą zarządcy drogi, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót 
W opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy należy 
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ująć problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego. Projekty te podlegają 
zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem oraz niezależnie wymagają uzgodnień z 
przedsiębiorstwami organizującymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Wszelkie planowane 
przerwy w ruchu komunikacji autobusowej powinny być zgłaszane przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem (min 14 dni) w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w odniesieniu do: 
- technologii wykonania 
- materiałów 
przyjętych w dokumentacji projektowej. 
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Inżyniera, Biura Projektów oraz właściciela 
bądź instytucji eksploatującej dany obiekt oraz zgodę Zamawiającego na zasadach określonych w 
warunkach umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne 
Projekty wymagane w STWiORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła 
wody na czas budowy, projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych itp. 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. zabicie i wyciągnięcie 
ścianek szczelnych, obniżenie zwierciadła wody przy pomocy iglofiltrów itp.) wynikające z technologii 
robót Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie 
Kontraktowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp – szczegółowy Plan BiOZ, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
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robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis akredytowanego laboratorium 
lub własnego akredytowanego laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu określa  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 3)  wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
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zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, albo 

 4)  oznakowany  znakiem budowlanym,  
Materiały budowlane ( każda partia materiałów) dostarczone do wykonania robót  muszą posiadać 
dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają w/w wymogi oraz wymogi 
niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
W razie potrzeby do dokumentu krajowej deklaracji zgodności zostaną dołączone wyniki badań 
prowadzonych przez producenta, których kserokopie zostaną następnie dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca trwania robót 
budowlanych.” 
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżynierowi. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) Książka Obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
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okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg odrębnych przepisów. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot 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 w karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier lub Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier lub Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Odbiorem końcowym będzie objęte całe zadanie inwestycyjne ( cały zakres robót) jednocześnie 
niezależnie od czasowego oddawania do ruchu.  
Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika budowy  
   i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia zajęcia 
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stanowiska. O gotowości do odbioru i o powyższym wpisie do dziennika budowy 
Wykonawca zawiadamia odrębnie Zamawiającego na piśmie. 

2) Nadzór inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego 

3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po otrzymaniu 
pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że wszystkie roboty zostały 
objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz że Wykonawca przedłożył komplet dokumentów 
o których mowa w ust.1. 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  
Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6   

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  
7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia istotnych wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją 
techniczną, sztuką budowlaną i polskimi normami bądź innymi normami obowiązującymi w 
miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie określony w protokole powód nieodebrania 
robót. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe zostaną 
zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę wad 
oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia. 
Po usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru. 
Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem 
określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 
ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest uprawniony: 
1/ do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej sumie o 
jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 
2/ do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie 
terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia wad 
wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich wykonania. 
Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie potrącona z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Zamawiający zachowuje prawo do 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych oraz realizacji 
wszelkich innych roszczeń i uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie i warunkach 
ogólnych.  

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania  przez 
strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania robót.   

Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania obiektu, 
rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować min. w 2 egz. następujące 
Dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
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sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(podstawowe z Kontraktu 
i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z STWiORB 
i ew .PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB 
i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 
8. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Dokumentację powykonawczą, ewentualnie naniesione poprawki na dokumentację podstawową. 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły potwierdzające prawidłowość 
tej realizacji przez właścicieli urządzeń. 
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 końcowego Robót jeżeli wady będą nieistotne lub odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia 
wad istotnych. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cenę należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, Wykonawca powinien zapoznać się 
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań ogólnych zawartych w STWiORB  
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji 
Projektowej obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu. 
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 Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Warunki umowy. 
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D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wyznaczeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych w ramach zadania „Remontu drogi 
dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
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 punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy drogi biegnącej w terenie 
równinnym. 
 Zakres robót pomiarowych obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
- koszty ewentualnego odtworzenia istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku działań 
Wykonawcy.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy -Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M.00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do oznaczenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane, pręt stalowy lub rury 
metalowe o długości ok.0,50m, a do oznaczenia pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
długości około 0,30m, a do utrwalania punktów w istniejącej nawierzchni należy stosować bolce stalowe 
o średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami 
technicznymi G1 i G-2. 
Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane z 
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem. 
3. Sprzęt  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
• teodolity, tachimetry, 
• odbiorniki GNSS 
• niwelatory , 
• dalmierze , 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien być stosowany 
zgodnie z wymaganiami STWiORB D-M.00.00.00 ”Wymagania ogólne” pkt.7 i gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  
 
4. Transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
 
4.1. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do prawidłowej 
realizacji robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby  posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy prowadzić w uzgodnieniu z 
ośrodkami geodezyjnymi. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić , czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to fakt ten musi natychmiast zgłosić do 
Inżyniera.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.  
 
5.2 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy drogowej i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu palików drewnianych. W zależności od charakterystyki terenu odległość pomiędzy punktami 
pośrednimi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 
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Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej 
a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy drogowej nie powinna przekraczać 300m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. W przypadku braku takich punktów repery robocze należy 
założyć przy użyciu słupków betonowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie i 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenie określające nazwę repera i jego rzędną. 
 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu 
sieci państwowej(również ASG) oraz sieci stworzonej dla sporządzenia mapy do celów projektowych. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi koryta jezdni i chodników, 
rowów na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wyznaczania krawędzi koryta 
należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie koryta jezdni i chodników, rowów o 
kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być 
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.  Projekt osnowy należy 
uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace związane z przeniesieniem osnowy 
geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK, a 
termin wykonania prac uzgodnić z Inżynierem i Ośrodkiem DGiK. 
 
5.6. Uzupełnienie oznakowania pasa drogowego 
Do stabilizacji granic pasa drogowego należy użyć graniczników tzw. „świadków” punktów granicznych z 
napisem „PAS DROGOWY” wg wzoru załączonego do niniejszej STWiORB. Graniczniki osadzać 
fundamencie z betonu B15 (C12/15). 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK, 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
 
7. Obmiar Robót  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest ryczałt. 
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8. Odbioru Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
p. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10. Przepisy związane  
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983  
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. 
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D.01.02.04. Rozebranie elementów dróg 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic w ramach zadania „Remontu drogi 
dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
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 punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót rozbiórkowych, które 
obejmują: 
− rozebranie podbudowy z kruszywa, 
− rozebranie kostki brukowej, 
− rozebranie nawierzchni z płyt betonowych trylinki, 
− rozebranie obrzeży betonowych, 
− rozebranie krawężników betonowych, 
− rozebranie odwodnień liniowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki podlegają ocenie Inżyniera, co do ich przydatności do 
wykorzystania przez Zamawiającego. Materiały zakwalifikowane przez Inżyniera jako przydatne, 
powinny być oddzielone od innych i wywiezione na miejsce przez niego wskazane. Pozostałe materiały, 
nie nadające się do ponownego wykorzystania, należy usunąć poza plac budowy i poddać utylizacji na 
koszt i odpowiedzialność Wykonawcy robót. Miejsce wywiezienia materiałów oraz sposób ich utylizacji 
wymaga akceptacji Inżyniera. 
 
2.2. Grunt do zasypania dołów 
Do zasypania dołów po elementach należy użyć grunt przydatnym do budowy nasypów. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 
niniejszej STWiORB. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów  
i warunków terenowych. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich elementów, 
w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w zależności od rodzaju rozbieranego 
elementu.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. Miejsce odwozu materiałów Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy 
czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 
samorządowych i Inżyniera. Elementy bezpieczeństwa ruchu tj. słupki do znaków, tarcze znaków –  
w dobrym stanie technicznym należy po oczyszczeniu przekazać do bazy materiałowej zarządcy drogi. 
Materiały kamienne, które  mogą być po oczyszczeniu użyte powinny być odwiezione do bazy 
materiałowej zarządcy drogi. 
Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. W miejscach trudno dostępnych dla sprzętu 
mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót rozbiórkowych.  
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.  
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły 
(wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D.02.03.01. "Wykonanie nasypów". 
W rejonie istniejących sieci uzbrojenia, roboty należy prowadzić ręcznie. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
a) rozebranie podbudowy z kruszywa – metr kwadratowy [m2], 
b) rozebranie kostki brukowej – metr kwadratowy [m2], 
c) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych trylinki – metr kwadratowy [m2], 
d) rozebranie obrzeży betonowych – metr [m], 
e) rozebranie krawężników betonowych – metr [m], 
f) liniowych odwodnień – metr [m]. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje: 
− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
− opracowanie i uzgodnienie gospodarki odpadami, 
− roboty przygotowawcze, 
− wyznaczenie elementów do rozbiórki, 
− wszelkie czynności związane z rozebraniem elementów zgodnie z przedmiarem robót, 
− zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem, 
− przesortowanie i oczyszczenie materiałów z rozbiórki, 
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
− wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak: znalezienie miejsca 

składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, itp., 
− utrzymanie czystości na przyległych drogach oraz podczas transportu materiałów z rozbiórki, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty  
1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 1 
poz. 1206) 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich ilości, 
których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735) 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686) 
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) 
6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639) 
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) 
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, skalistych 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach 
nieskalistych w ramach zadania: „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót ujętych w STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy 
drogi i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I -V) z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 
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1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 

PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Nie występują.  
 
3. Sprzęt 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWIORB  D-00.00.00 pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. Transport 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWIORB D-00.00.00 pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Miejsca odkładów mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi być ono zaakceptowane 
przez Inżyniera. Koszty wynikające z ustalenia miejsca odkładów rekultywacji ponosi Wykonawca. 
Przy wykonywaniu wykopów może wystąpić konieczność obniżenia poziomu wody gruntowej lub 
wypompowywania wody z wykopów. 
 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 
kategoria ruchu KR 5 

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

1,00 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych  
w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania 
środki, o ile nie są określone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [1] dla KR 5, wg rysunku 1. 
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rys. nr 1 
 
Należy również dokonać oceny zagęszczenia przez określenie modułu odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.4. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 6.1. 
 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
− zapewnienie stateczności skarp, 
− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem wykopów jest metr sześcienny [m3]. 
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 8 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 
Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.  
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− ewentualna rozbiórka warstw podbudowy, resztek korzeni i innych elementów znajdujących się  

w gruncie, a nie wyszczególnionych w innych pozycjach kosztorysowych, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz jego utrzymanie w czasie budowy, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  
 
10. Przepisy zwiazane 
10.1. Normy 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW   

  34 

D-02.03.01. Wykonanie nasypów 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB) 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z budową nasypów w ramach zadania: „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót ujętych w STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą wykonania nasypów mechanicznie w gruntach 
kategorii I-II z transportem gruntu z dokopu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.12. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.13. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
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1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 

PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB 
D-00.00.00 pkt 2. 
 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  
w PN-S-02205:1998 [3]. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [3]. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste 
z domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) 
o wskaźniku 
różnoziarnis-tości 
U≥15 
5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

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

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

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

4. Piaski próchniczne, 
z wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

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

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

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

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

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

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

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

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

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

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne 
i mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów 
w strefie 
przemarzania 

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

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

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
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pospółkom lub 
żwirom 

7. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 
W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe 
i wysadzinowe 

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

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3. 
 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi 
o przyd
atności 
maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły 
gruboziarniste 
i kamieniste 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

Walce statyczne 
gładkie* 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 
0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane* 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 
0,2 do 
0,3 

8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione* 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie**  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 
0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 
0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 
0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 
0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 
m 

2,0 do 
8,0 

4 do 10 
uderzeń 
w 
punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

1,0 do 
5,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
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3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo 
ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 
4. Transport 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt. 4. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt. 5. 
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewnić Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 
na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie 
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. 
Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, 
gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały 
z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w STWIORB D-01.00.00. „Roboty przygotowawcze”. 
5.3.1.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej 
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Należy wykonać nasyp w taki sposób, aby jego górna warstwa o grubości co najmniej 0,5 m była  
z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥5. 
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [3] dla KR 5 wg rysunku 1. 
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rys. nr 1 
 
Należy również dokonać oceny zagęszczenia przez określenie modułu odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998.. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w punkcie 2. 
 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inżyniera. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 
i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w 
górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać 
lokalne gromadzenie się wody. 
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 
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odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu 
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli 
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie 
górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim 
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i 
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 
o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 
należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu 
należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej 
warstwy. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych ±2 % 
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b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  −4 % 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
Zgęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika 
odkształcenia Io . 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie stosunku wartości wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [3], załącznik B, należy stosować 
dla gruntów, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 
[5]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [5], powinien na 
całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 
dla 
KR 5 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych 
od 0,2 do 1,2 m 

1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m  0,97 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość Io stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205:1998 [3]. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 
Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości 
od 3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną 
grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu 
zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3. 
Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej 
serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów 
izotopowych. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 
powinny umożliwi ć ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i 
ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00 pkt 6. 
 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
− zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWIORB, 
− zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
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− odwodnienia, 
− zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 
6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w punktach 2,2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
− badania zagęszczenia nasypu, 
− pomiary kształtu nasypu. 
− odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1], 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [2], 
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [4]. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
− odwodnienia każdej warstwy, 
− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
− nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
− przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczących wbudowania gruntów 
w okresie deszczów i mrozów. 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.3.1.1  
i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [5], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [3].  
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej i 
STWIORB. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nasypów jest metr sześcienny [m3]. Objętość 
ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej 
objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 
objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
 
8. Odbiór 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt. 8 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 
Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.  
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące płatności 
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania nasypów obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
− transport urobku na miejsce wbudowania, 
− składowanie gruntu z dokopu, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
− koszt zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót, do 
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw), 
− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
− odwodnienie terenu budowy oraz jego utrzymanie w okresie budowy w należytym stanie, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
5. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
7. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 
D.03.03.00. Odwodnienie liniowe 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem drenażu w ramach inwestycji „Remontu drogi 
dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem liniowego vodwodnienia w skład którego wchodzi: 
- odwodnienie liniowe FASERFIX KS 300 
- odwodnienie liniowe RECYFIX  
- wpust dachowy DARFIX 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Korytko odwodnieniowe – prostokątny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu, o 
przekroju poprzecznym w kształcie liter U, umożiwiający tworzenie ciągów linowych na wpust, na 
którym osadzony jest ruszt ściekowy żeliwny  
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą posiadać dokumenty stwierdzające ich 
zgodność z normą europejską dotyczącą odwodnień liniowych tj. PN EN 1433 

FASERFIX KS 300 typ 010 

Długość 1000 mm 

Szerokość całkowita 360 mm 

Szerokość hydrauliczna 300 mm 

Wysokość całkowita 340 mm 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 634 cm2 

      

Masa koryta 117 kg 
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20, czarny, kl. D400 

Długość 500 mm 

Szerokość 349 mm 

Wysokość 20 mm 
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Powierzchnia wlotowa 1325 cm2 

Masa 11,9 kg 
 
Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i 
włókna) o parametrach minimalnych ujętych w poniższej w tabeli. 
Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokości 20 mm i szerokości 
30 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą poziomych kotew 
zaciskowych. 
Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt (system zatrzaskowy), w 
owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY 
WANDAL na każdy metr bieżący odwodnienia. 
Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą 
przyczepność z podbudową betonową. 
 
Klasa wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = F900. 
Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433. 
 
Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą. 
Mocowanie rusztów - zatrzaskowe w 8 punktach na każdy metr bieżący koryta oraz blokada poprzeczna w 
ilości 2 szt. na każdy metr bieżący odwodnienia. 
 
Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe, oraz blokady i śruby do wybranych 
rusztów. 
 
Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi przez 
producenta/dostawcę materiałów. Łączenie koryt za pomocą systemu pióro-wpust. Po zabudowaniu ciągu 
odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą. 
 
RECYFIX STANDARD 200 typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2 x 85/20, 

czarnym, kl. C250 
Długość 1000 mm 

Szerokość całkowita 256 mm 

Szerokość hydrauliczna 200 mm 

Wysokość całkowita 235 mm 

Powierzchnia przekroju poprzecznego 366 cm2 

Powierzchnia wlotowa rusztu 822 cm2 
 
 
Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP o parametrach minimalnych ujętych w poniższej w tabeli. 
Krawędzie koryt wyposażone w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt. Krawędzie koryt 
wyposażone w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na każdy metr bieżący odwodnienia. 
Dno oraz boczne ścianki koryta użebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską betonową. 
Konstrukcja dna koryta wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz wyprofilowanie 
umożliwiające wykonanie odpływu dolnego. W ścianach bocznych koryta wytłoczenia umożliwiające 
połączenie koryt w kształcie litery T. 
 
Minimalna wytrzymałość na temperaturę stałą 80 st. C. 
Minimalna wytrzymałość na temperaturę chwilową 95 st. C. 
Znakowanie zgodnie z EN 1433. 
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Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą. 
Mocowanie rusztów - blokada poprzeczna w ilości 2 szt. na każdy metr bieżący odwodnienia. 
 
Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe, oraz blokady i śruby do wybranych 
rusztów. 
 
Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami przekazanymi przez 
producenta/dostawcę materiałów. Łączenie koryt za pomocą systemu pióro-wpust. Po zabudowaniu ciągu 
odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale elastyczną masą uszczelniającą. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sączka podłużnego 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek, 
− ładowarek, 
− dźwigu, 
− wiertnic, 
− zagęszczarki, 
− innego sprzętu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
 
 
4.2. Transport elementów. 
Rurki oraz studnie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym 
uszkodzeniem, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas załadunku i wyładunku rurek  
i studni nie należy ich rzucać. Przy rozładunku rur oraz studni za pomocą koparki lub dźwigu należy użyć 
pasów do podnoszenia (np. pasów tekstylnych). Niedopuszczalne jest stosowanie lin, łańcuchów itp. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze 0o C i niższej. 
Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed zgnieceniem. 
Okres składowania nie powinien przekraczać 1 rok. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
Ze względu bezpieczeństwa wykop na rurociąg musi spełniać wymagania PN-EN. W wykopie nie może 
znajdować się woda aż do zakończenia prac ziemnych. Na dnie kanału w okolicy kielicha należy wykonac 
niewielkie zagłębienia, aby kielich nie leżał na zagęszczonym dnie i aby nie dochodziło w ten sposób do 
obciążeń punktowych. 
Szerokość wykopu przy studni należy przyjąć min. 1,2m. Wykop na studnię musi pozostać suchy aż do 
momentu zakończenia prac montażowych. Warstwa podłoża pod dnem studni nie może być rozmoknięta 
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ani luźna. Podłoże musi być zagęszczone. Aby uniknąć obciążeń punktowych, należy usunąć frakcję 
powyżej 32mm. 
 
 
5.5. Układanie koryt 
5.5.1 Wykonanie podstawy koryt 
Podstawę studni stanowi fundament wraz z opaska betonową. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wstępna  
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 
Każdą dostawę korytek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych.  
 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania odwodnienia 
W czasie wykonywania sączka podłużnego należy zbadać: 
− zgodność wykonywania odwodnienia z dokumentacją projektową (lokalizację, wymiary), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wykonania, 
− prawidłowość wykonania fundamentu, 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową drenażu jest 1 m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla odwodninia podlega: 
− koryto, 
− fundament, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m drenażu podłużnego obejmuje: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− zakup, dostarczenie materiałów, 
− wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 
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− ułożenie z podwodninia, 
− wykonaie fundamentu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku (Zmiana A1) 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (Zmiana A1) 
3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
4. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1) 
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

6. PN-EN-1744-
1:2000 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

7. PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
8. PN-EN 1936:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie gęstości i gęstości 

objętościowej oraz całkowitej i otwartej porowatości 
9. PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności 
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
11. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 
12. PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym 
13. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
14. PN-B-04492:1955 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 
15. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
16. PN-B-04115:1967 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
17. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
18. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
20. PN-B-24620:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) 
21. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
22. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1) 
23. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
24. BN-67/6744-08 Rury betonowe 
25. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ciśnieniowego 
26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
   
28. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
29. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemie drenażowym 
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D.04.00.00. PODBUDOWY 
 
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoża w ramach  zadania „Remontu drogi dojazdowej 
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
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 punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi w gruncie 
kat. I-V. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Do wykonywania robót należy stosować koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z 
ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.  
Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego 
sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania  
i zagęszczania podłoża i wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2. Profilowanie podłoża 
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji 
Projektowej (pochylenia, rzędne wysokościowe).  
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności 
podłoża Gi. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota 
lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
5.3. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 
 
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania 
podbudowy można dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 1. 
Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań 
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Najmniejsza częstotliwość badań i pomiarów 
1. Szerokość 10 razy na 1 km 
2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4. Pochylenie poprzeczne*)  10 razy na 1 km 
5. Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
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6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary pochyleń poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.1.1. Szerokość koryta 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.1.2. Równość 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3. Pochylenie poprzeczne 
Pochylenie poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
± 0,5%. 
 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+0cm, -2cm. 
 
6.1.5. Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is≥1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-
77/8931-12 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 6.1. 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt. 6 z uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek. 
 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje: 
– składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
– odwodnienie podłoża wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na placu budowy, 
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– profilowanie podłoża, 
– zagęszczenie podłoża, 
– rozplantowanie gruntu, 
– koszt ewentualnego zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, 
– wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji, 
– koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
– uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą. 
5. BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  
z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 
zadania „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres robót obejmuje wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 20cm. 
UWAGA: niniejsza STWiORB została opracowana na podstawie WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane  
do dróg krajowych. Z chwilą ukazania się kolejnych wydań, specyfikację należy dopasować do nowych 
wytycznych.   
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 
 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 
kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia.  
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Tablica 1A. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dla podbudowy pomocniczej, według rys. 
9 z WT-4 2010 

wymiar sita # w mm Przechodzi przez sito, %, m/m 
 

Przechodzi przez sito, %, m/m 
(wymagania dla SDV: obszar 
uziarnienia, w którym powinna 
się mieścić krzywa uziarnienia 
mieszanki (S) deklarowana 
przez dostawcę/producenta 

31,5 100÷90 100÷90 
16 85÷55 77÷63 
8 68÷35 60÷43 
4 60÷22 52÷30 
2 47÷16 40÷23 
1 40÷9 35÷14 
0,5 35÷5 30÷10 
0,063 12÷0 12÷0 

 
Tablica 1B. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia kruszyw dla podbudowy zasadniczej, według rys. 
12 z WT-4 2010 

wymiar sita # w mm Przechodzi przez sito, %, m/m 
 

Przechodzi przez sito, %, m/m 
(wymagania dla SDV: obszar 
uziarnienia, w którym powinna 
się mieścić krzywa uziarnienia 
mieszanki (S) deklarowana 
przez dostawcę/producenta 

31,5 100÷90 100÷90 
16 85÷55 77÷63 
8 68÷35 60÷43 
4 60÷22 52÷30 
2 47÷16 40÷23 
1 40÷9 35÷14 
0,5 35÷5 30÷10 
0,063 9÷0 9÷0 

 
2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
 
Tabela 2. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. 

Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

 Podbudowa  
pomocnicza 

Podbudowa  
zasadnicza 

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC85/15, 
GF85, 
GA85 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich według PN-EN 933-1 

GTCNR GTC20/15 

3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

GTF10, 
GTA20 

4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 

 
FINR 

 
FI50 
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5 lub  b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu SINR SI55 
6 Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

 
CNR 
 

 
C90/3 

7 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 
a) w kruszywie grubym* 

fDeklarowana fDeklarowana 

8 b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana fDeklarowana 
9 Jakość pyłów Właściwość nie badana na 

pojedynczych frakcjach, a tylko w 
mieszankach wg wymagań p. 2.2 – 2.4 
WT-4 2010 

10 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż 

 
LA 50 

 
LA 35 

11 Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-
1 

MDEDeklarowana 
MDEDeklarowana 

12 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana 
13 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 

(w zależności od frakcji) 
WCMNR 
WA242**** ) 

WCMNR 
WA242**** ) 

14 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR ASNR 
15 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR SNR 
16 Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-

1:1998, rozdział 19.3 
V5 V5 

17 Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1: 1998, p.19.1 

Bez rozpadu Bez rozpadu 

18 Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2 

Bez rozpadu Bez rozpadu 

19 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg odrębnych 
przepisów 

20 Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

21 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 
1097-2 

SBLA 
SBLA 

22 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-
1 

-skały magmowe i przeobrażone: F4 
-skały osadowe: F10 
-kruszywa z recyklingu: F10 (F25**) 

23 Załącznik C WT-4 2010 deklarowany 
 Załącznik C WT-4 2010, podrozdział C.3.4 W odniesieniu do kruszyw sztucznych 

i odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*) Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 
22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2,5,4 
**) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
***) Do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza się 
jedynie kruszywa charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność. 
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2.2.2.1. Wymagania wobec mieszanek 
Mieszanki powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2.1. 
 
Tabela 2. Właściwości mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. 

Wyszczególnienie właściwości 
Wymagania 

 Podbudowa  
pomocnicza 

Podbudowa  
zasadnicza 

1 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF12 UF9 
2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR LFNR 
3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 OC90 
4 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe 

uziarnienia 
według rys. 9 
z WT-4 2010 

Krzywe uziarnienia 
według rys. 12 
z WT-4 2010 

5 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii- porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

Wg tab. 2 WT-4 
2010 

Wg tab. 4 WT-4 
2010 

6 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach 
kontrolnych- różnice w przesiewach 

Wg tab. 3 WT-4 
2010 

Wg tab. 5 WT-4 
2010 

7 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**), co najmniej 40 45 
8 Odporność na rozdrabnianie 

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

LA 40 LA 35 

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

 
deklarowana deklarowana 

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

F7 F4 

12 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

Wg. pkt. 6.3.7 niniejszej STWiORB 

13 Zawartość wody w mieszance zagęszczonej, % (m/m) 
wilgotności optymalnej wg metody Proctora 

80-100 80-100 

14 Inne cechy środowiskowe W odniesieniu do kruszyw sztucznych 
i odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości 
dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora PN-EN 13286-2 
 
2.3. Woda  
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujące rodzaje sprzętu: 
a) mieszarki stacjonarne  do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 

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

b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach 
o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowy gr.15cm powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.04.05.01 
„Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem”.  
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje 
jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.3. Odcinek próbny 
Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania podbudowy na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Długość odcinka 
próbnego nie mniej niż 100m. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  
 
5.4. Wbudowanie mieszanki 
Projektowane grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jak w pkt. 1.3. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
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wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
5.5. Zagęszczenie mieszanki 
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, 
odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3.  przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie 
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić Is≥1,0. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań 
kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy, potwierdzające spełnienie wymagań niniejszej 
STWiORB. Dla potwierdzenia cech materiałów Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności, certyfikaty 
zgodności, itp.) dla każdej dostarczonej partii kruszywa. 
6.2. Badania w czasie robót 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy  2 600 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 2, pkt. 

2.2.2 
przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.2.1. Uziarnienie mieszanki 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana za pomocą analizy sitowej. 
Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być 
zgodne z p. 2.2.1. 
 
6.2.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%. 
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6.2.3. Zagęszczenie podbudowy 
Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od określonego w pkt. 
5.5. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i wykonywać nie rzadziej niż raz 
na 500 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy 
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 
 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E •

∆
∆=

4

3
 

w którym: 
 E – moduł odkształcenia (MPa) 

∆p – różnica nacisków (MPa) 
∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D – średnica płyty (mm) 

 
6.2.4. Właściwości kruszywa 
Przy każdej zmianie kruszywa Wykonawca przedstawić Inżynierowi wyniki wszystkich badań kruszyw 
przeznaczonych do wykonania podbudowy, potwierdzające spełnienie wymagań niniejszej STWiORB. 
Dla potwierdzenia cech materiałów Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, 
itp.). 
Dla potrzeb badań kontrolnych Inżyniera pobierze próbki materiałów i wykona badania kontrolne. 
 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 20m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; w osi jezdni 

i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie*) usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej 

Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 100 m2 
8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 
 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 100 m 

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

 
6.3.1. Szerokość podbudowy 
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
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6.3.2. Równość podbudowy 
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona planografem lub 4-metrową łatą zgodnie z BN-
68/8931-04; dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm. 
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04; dopuszczalne 
odchyłki pod łatą 10 mm. 
 
6.3.3. Spadki poprzeczne 
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą.  
Dopuszczalne odchyłki spadku ± 0,5 %. 
 
6.3.4. Rzędne wysokościowe  
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacja projektową. 
Dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do akceptacji. 
 
6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy 
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach 
głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ±5cm. 
 
6.3.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%. 
 
6.3.7. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny  
z podanym w tablicy 5, 
 
Tabela 5. Cechy podbudowy 

Podbudowa z kruszywa o 
wskaźniku Wnoś (CBR) nie 

mniejszym niż % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż; 

Maksymalne 
ugięcie sprężyste 
pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 (chodniki , ścieżki 
rowerowe i zjazdy 
indywidualne) 

1,0 - - 80 100 

80 (KR1-KR4)- drogi i 
zjazdy publiczne 

1,0 1,25 1,40 80 140 

120 (KR5) 1,03 1,10 1,20 100 180 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie 
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia: 
− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,  
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów, 
− transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
− rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu kruszywa w ilości warstw określonych na odcinku 

próbnych wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadków i rzędnych i zagęszczeniem każdej z 
nich, 

− końcowe profilowanie do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych, 
− końcowe zagęszczenie, 
− utrzymanie podbudowy, 
− badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
− naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
− koszt zabezpieczenia i ochrony przez zniszczeniem spowodowanym penetracją wody i pracą maszyn 

budowlanych, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
za pomocą wskaźnika płaskości 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
– Wskaźnik kształtu 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

9. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 
12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: 

Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą 
Proctora 

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 

 
10.2. Inne dokumenty 
16. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.) 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D.04.05.01. Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża  
z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem w ramach zadania „Remontu drogi dojazdowej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
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 punkcie 1.1  
 
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.  
W zakres robót wchodzi wykonanie warstwy grubości 15cm, 20 cm po zagęszczeniu C3/4≤6.0 MPa pod 
ciągami komunikacyjnymi i drogą pożarową. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu 
gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków 
ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała  
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.3. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Kruszywo 

Kruszywa  naturalne  przeznaczone  do  wytwarzania  mieszanek  kruszywa  związanych  spoiwem  powinny  
spełniać wymagania zawarte w WT-5 2010 Wymagania Techniczne, część 1 Mieszanki związane cementem, pkt. 
1.1.1. 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek związanych 
spoiwem 
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 
 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 i PN-EN 13242  
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR7 

Punkt 
PN-EN 
13242 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie 
podłoża ulepszonego  

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1  
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. GF80,   
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku 1 lub inne 
zaakceptowane przez Inzyniera 
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Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grube- 
go na sitach pośrednich  

PN-EN 
933-1  
 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziar- 
nienia kruszywa drobnego i 
kruszywa o ciągłym uziarnie- 
niu 

PN-EN 
933-1  
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo 
o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne warunki wskaź- 
nika płaskości 

PN-EN 
933-3*)   

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. płasko- 
ści > 50) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaź- 
nika kształtu 

PN-EN 
933-4*)   

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. kształtu >55) 

Kategorie procentowych za- 
wartości ziaren o powierz- 
chniach przekruszonych lub 
łamanych oraz ziaren całko- 
wicie zaokrąglonych w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 
933-5    [9] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów**)  w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 
933-1  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 4) 

Zawartość pyłów**)   w  kru- 
szywie drobnym 

PN-EN    
933-1  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Brak wymagań 
Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2  

5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. Los Angeles jest ≤ 60) 

Odporność na ścieranie PN-EN   
1097-1  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9 
  

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 1097- 
6, roz. 7, 8 i 9 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1  

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawartość siarczanów  
≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. 
zawartość siarczanów ≤ 1,0%) 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1  

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), żużel 
kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki 
całkowitej ≤ 2%) 

Składniki wpływające na szy- 
bkość wiązania i twardnienia 
mieszanek  związanych   hy- 
draulicznie 

PN-EN 
1744-1  

6.4.1 Deklarowana 

Stałość objętości żużla sta- 
lowniczego 

PN-EN 1744-
1, roz. 19.3  

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z kla- 
sycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żuż- 
lu wielkopiec. kawałkowym 

PN-EN 1744-
1, p. 19.1   

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym 

PN-EN 1744-
1, p.19.2  

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 1744-
3  

6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych 
przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367-
3 i PN-EN 
1097-2  

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po gotowaniu 
≤ 8%) 

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to należy zba- 
dać jego mrozoodporność wg 
p. 7.3.3 – wiersz poniżej) 

PN-EN 1097-
6, roz. 7  

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤ 2% masy) 

Mrozoodporność na kruszy- 
wa frakcji 8/16 mm  (Badanie 

PN-EN 1367-
1  

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. zamrażanie-
rozmrażanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, kruszywa z 
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wykonywane tylko w przypa- 
dku, gdy nasiąkliwość kru- 
szywa przekracza WA242) 

recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Skład mineralogiczny - Zał. C 
p.C3.4 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać 
czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*)      Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**)    Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.2 Grunty do stabilizacji cementem 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania ulepszonego 
podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty spełniające wymagania podane w 
tablicy 1. Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego 
są zgodne z wymaganiami określonymi w tab. 2 i 3. 
Tablica 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012. 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 
1. Uziarnienie 

a) ziaren przechodzących przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej 
niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito # 25mm, % (mm), powyżej 
c) ziaren przechodzących przez sito # 4mm, % (mm), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002mm, % (mm), poniżej 

 
 

100 
85 
50 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 
 

2. Granica płynności, % (mm), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2] 
3. Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2] 
4. Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
5. Zawartość  części  organicznych, % (mm), nie więcej niż: 2 PN-B-04481 [2] 
6. Zawartość  siarczanów,  w przeliczeniu  na  SO3, % (mm), nie 

więcej niż: 
1 PN-B-06714-28 

[6] 
 
Grunty niespełniające wymagań określonych w tablicy 2 i 3, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. Grunty o granicy płynności 40 - 60% i 
wskaźniku plastyczności 15 - 30% mogą być stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod 
warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

 
Zaleca się użycie gruntów o:  

-  wskaźniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 
-  zawartości ziaren pozostających na sicie # 2mm - co najmniej 30% 
-  zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075mm - nie więcej niż 15% 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 
2.3. Cement 
Do stabilizacji gruntu lub kruszywa należy stosować cement klasy 32,5 spełniający wymagania PN-EN 
197-1. Dopuszcza się użycie cementu CEM III. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6. 
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Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować 
za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
Cement należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Woda 
Woda do stabilizacji gruntu lub kruszywa i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być 
czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda 
pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności z powyższą normą. 
 
2.5.  Dodatki ulepszające 
Stosuje się dodatki ulepszające po uzyskaniu akceptacji Inżyniera 
− wapno wg PN-EN 459-1, 
− popioły lotne wg PN-S-96035, 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu posiadające Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności producenta. 
 
2.6. Preparaty do pielęgnacji warstwy 
W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one 
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do wykonania mieszanek gruntowo-spoiwowych w mieszarkach należy stosować następujący sprzęt: 
− mieszarki stacjonarne, muszą one być wyposażone w urządzenia wagowe dla gruntu i cementu, 
− przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
− spycharki, równiarki, 
− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach 

trudnodostępnych. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 
4.1. Transport  mieszanki  
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować 
samochody samowyładowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
4.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
 
4.3. Transport wody 
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to 
powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem. 

 



 
D.05.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIL. CEMENTEM 

  68 

5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem powinno spełniać wymagania 
określone w D.02.01.01. 
Ulepszone podłoże powinno być wytyczone w sposób umożliwiający jego wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów 
deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów, oraz opracowania 
recepty i przedstawienia do akceptacji Inżyniera w terminie 30 dni przed rozpoczęciem robót. 
Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość na ściskanie R28, wskaźnik 
mrozoodporności, max gęstość objętościową mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda 
wg PN-B-04481, wilgotność optymalną oznaczoną jw. 
 
5.4. Przygotowanie mieszanki 
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą 
laboratoryjną. 
Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 10% w stosunku do masy suchego gruntu. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w pkt. 6, przy jak 
najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w pkt. 6. 
 
5.5.Odcinek próbny 
Co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót należy wykonać odcinek próbny w celu: 
− określenia zużycia cementu dla stabilizacji na miejscu; 
− określenia grubości warstwy mieszanki w stanie luźnym dla uzyskania grubości warstwy zgodnej z 

Dokumentacją Projektową po zagęszczeniu, 
− oceny przydatności zastosowanego sprzętu do układania i zagęszczania, 
− sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej. 
− sprawdzenie zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do 
wykonywania ulepszonego podłoża. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Długość odcinka 
próbnego nie mniej niż 100m. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 
 
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą 
laboratoryjną. 
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Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilościach określonych receptą laboratoryjną 
 z uwzględnieniem naturalnej wilgotności gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona  
w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±1%. Transport 
mieszanki z wytwórni w miejsce wbudowania powinien się odbywać przy pomocy środków 
transportowych samowyładowczych w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.7. Zagęszczanie 
Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. Operację 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godziny od chwili 
dodania wody do mieszanki. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, rozwarstwienia powinny 
być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki Is≥1,0, określonego 
wg BN-77/8931-12. Badanie prowadzimy bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. 
 
5.8. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 
Przy warstwie wykonanej na połowie szerokości jezdni w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny 
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 
5.9. Pielęgnacja wykonanej warstwy 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 160/220 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 
dni, 
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości 
 co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane przez 
Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. 
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania stosowanych materiałów 
(zgodnie z pkt. 2) lub przedstawić deklaracje zgodności z obowiązującymi normami (cement), 
niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja może być rozpoczęta po uzyskaniu od 
Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu mieszanki. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość i zakres badań podano w tablicy 3 
 
Tablica 3. Częstotliwość badań w czasie realizacji robót związanych z wykonaniem warstw gruntu 

stabilizowanego cementem. 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
  Minimalna ilość badań na 

dziennej działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia 
przypad. na jedno badanie 
[m2] 

1. 
2. 
3 
4. 

Uziarnienie gruntu* 
Wilgotność mieszanki gruntu z 
cementem 
Zagęszczenie 
Grubość warstwy 

 2 1000 

5. 
6. 

Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach 
Wytrzymałość na ściskanie po 
28dniach 

3 próbki 
3 próbki 

1000 

7. 
 

Mrozoodporność gruntu/kruszywa 
stabilizowanego cementem 

Przy projektowaniu recepty i w przypadkach wątpliwych 

* próbki do badań uziarnienia gruntu pobierać z mieszarki przed dodaniem cementu 
 
6.2.2. Uziarnienie gruntu 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno być 
zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.1. 
 
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu z cementem 
Wilgotność mieszanki gruntu z cementem powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10 %, -20% jej wartości. 
 
6.2.4. Zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is≥1,00 
przy oznaczeniu według BN-77/8931-12.  
 
6.2.5. Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
 
6.2.6. Wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do 
badań należy pobrać z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zagęszczeniem. Próbki w ilości 3 szt. (1 
seria) dla badania wytrzymałości 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymałości 28-dniowej należy 
formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012. 
Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem powinna wynosić: 
dla warstwy o Rm=1,5MPa 
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-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach – nie wymaga się   
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach – 0,5÷1,5 MPa 
dla warstwy o Rm=2,5MPa 
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach – 1,0÷1,6 MPa   
-wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach – 1,5÷2,5 MPa   
 
6.2.7. Mrozoodporność warstwy 
Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-96012.  
Wskaźnik mrozoodporności powinien wynosić minimum 0,6. 
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 
Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża  
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość przed odbiorem: nie rzadziej niż 6 próbek z dziennej działki 
roboczej 

2. Szerokość 10 razy na 1 km 
3. Równość podłużna w sposób ciągły planografem lub co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 
4. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 
6. Rzędne wysokościowe i 

ukształtowanie w planie 
na siatce o bokach 10x10m  

 
6.3.1. Grubość 
Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1cm. 
6.3.2. Szerokość 
Szerokość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10cm, -0 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 15cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.3.3. Równość 
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie powinny przekraczać 15mm.  
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję miejsc 
pomiarowych dla wszystkich warstw. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +0 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi 
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
± 3 cm. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań 
STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera. 
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7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z gruntu/ kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa warstwa grubości 15 cm. Do obmiaru przyjęto górną 
powierzchnię warstwy, w obrysie jak podano w dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem metodą 
mieszania w mieszarkach obejmuje: 
− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie i wyprofilowanie zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy, 
− zabezpieczenie (podpora) brzegów warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
− koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN  197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. PN-B-06714/26

 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.  
PN-B-06714/38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.  
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów dla celów drogowych i rodzaje badań. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Badanie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
WT-5 2010  Wymagania techniczne; Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 

krajowych 
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D.04.06.01a. Podbudowa z chudego betonu 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu w ramach zadania „Remontu drogi dojazdowej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
− Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z  wykonywaniem wyrównania podbudowy z chudego betonu max. gr. 10cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która 
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem  
w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością 
wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 
9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB  
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Cement 
Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement według PN-EN 
197-1 [5] . 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [15]. 
 
2.3. Kruszywo 
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Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
− żwir i mieszankę wg PN-EN 13242+A1 [12], 
− piasek wg PN-EN 13242+A1 [12], 
− kruszywo łamane wg PN-EN 13242+A1 [12]  
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [14]. 
 
2.4. Woda 
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  
 
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− piasek i woda. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna 

być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące 
następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: 
kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania 

w miejscach trudno dostępnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [15]. Cement luzem należy 
przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [14]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 
− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [14]. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać  
130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 
 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 

 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 
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5.3. Właściwości chudego betonu. 
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 
MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-EN 206-1 
[10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 
MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-EN 206-1 
[10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-EN 206-1 
[10] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

20 PN-EN 206-1 
[10] 

 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 
5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
  
5.5. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. 
Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem  
i ujemnymi skutkami przemarzania. 
Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej, zgodnie  
z wymaganiami  SST D-04.01.01 
Ewentualne wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom  SST D-02.01.01 
 
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. 
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Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 
[20 ]. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi 
się po prowadnicach. 
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 
wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera. 
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po 
odbiorze jej przez Inżyniera. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 
[9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 
wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 
5.8. Spoiny robocze 
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez 
wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej. 
 
5.9. Nacinanie szczelin 
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 
jej grubości. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, 
aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek 
długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin 
pozornych jest konieczne. 
 
5.10. Pielęgnacja podbudowy 
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja 
powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej  

w STWIORB,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co 

najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
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Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
  
5.11. Odcinek próbny 
e) Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
f) stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy, 
g) określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
h) określenia  liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy. 
i) Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , rozkładania i 

zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 
j) Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. 
k) Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
l) Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu 

odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 
5.12. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch, na własny koszt.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa oraz w 
przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 
5.2 i 5.3 niniejszej STWIORB. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 
podano w tablicy 5. 
 
6.3.2. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[14]. 
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Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
 chudego betonu 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

na jedno 
badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 
2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego 

źródła 
3 Właściwości cementu dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 
5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 
6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 
7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 
8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

chudego betonu;            po   7 dniach 
                        po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 
10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera 

 
6.3.3. Właściwości wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008:2004 [13]. 
 
6.3.4.  Właściwości cementu 
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 
 
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-1:2012  [11]. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 
6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie 
z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
 
6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą 
Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 [9]. 
 
6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być 
zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm. 
 
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do 
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk 
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należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [14]. Trzy próbki należy badać po 
7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003 [10]. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą  
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 
6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m 
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 

m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, −5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od 
szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [16].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
− 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową  
z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, 
−2 cm. 
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6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 
− dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
− dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów,  
− wyprodukowanie mieszanki, 
− transport na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− ewentualne nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN196-

+A1:2011 
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania  
             i stałości objętości 

4. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia 
zmielenia 

5. PN-EN 197-1:2012 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja   
            i zgodność 
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  7. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 
badań. Oznaczanie charakterystyki porów 
powietrznych w stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki 
do betonu. Definicje i wymagania 

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 
11. PN-EN 933-1:2012   Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- 

Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania 

12. PN-EN 
13242+A1:2010 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych 
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

14. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania 

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
10.2. Inne dokumenty 
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
25.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
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D-05.00.00  NAWIERZCHNIE 
 
D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w ramach 
zadania „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) jest stosowana, jako 
dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego C20/25 grubości 15cm zbrojony włóknami 
polipropylenowymi w ilości 9 kg/m3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu 
1.4.2 Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszanie składniki betonu , które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym  zagęszczanie wybrana metodą 
1.4.3  Beton  stwardniały – beton,  który jest w stanie stałymi i który osiągnął pewien poziom 
wytrzymałości  
1.4.4 Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 
kg/m3 

1.4.5. Beton  projektowany ( o ustalonych właściwościach)- beton którego wymagane właściwości  
i dodatkowe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego  
z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami . 
1.4.6 Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton którego skład i składniki jakie powinny być użyte 
są podane  producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie . 
1.4.7 Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości 
charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem  np. C35/45, w tym:  
- liczba „35” oznacza  wytrzymałość charakterystyczną  określoną na próbkach walcowych o średnicy 
150mm i wysokości 300mm (fck,cyl). 
- liczba „45”oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o boku 
150mm (fck,cube).  
1.4.8 Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze( przez zastosowanie 
środka  powierzchniowo czynnego) w postaci pęcherzyków. 
 1.4.9 Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy    
zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 
1.4.10 Domieszka napowietrzająca – domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania, 
określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w 
betonie stwardniałym.  
1.4.11 Domieszki plastyfikujące – domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości  wody w danej 
mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję  lub która bez zmniejszania ilości  wody powoduje 
zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie 
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 1.4.12 Domieszki upłynniające – domieszka która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody w 
danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości wody 
powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie  
1.4.13 Domieszki opóźniające wiązanie – domieszka, która przedłuża czas do rozpoczęcia przechodzenia 
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.  
 1.4.15 Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na 
jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed 
odparowaniem wody.  
 1.4.14 Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) – skurczowa umożliwia płytom skurcze , które mogą 
się pojawiać pod wpływem zjawiska chemicznych w czasie wiązania cementu i pod wpływem obniżania 
temperatury . Umożliwia również rozszerzanie płyt w takim zakresie, jaki umożliwia luz pomiędzy 
płytami. Szczelinę wycina się  w twardniejącym betonie Szczeliny konstrukcyjne (poprzeczne) – 
wykonuje się na całej grubości płyty nawierzchni betonowej o szer. jak szczeliny skurczowe poprzeczne  
1.4.15  Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) – wycina się ją w twardniejącym betonie przy szerokości 
jezdni powyżej 6,0m .  
 1.4.16 Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
 1.4.17 Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na 
zimno. 
 1.4.18 Dybel – powleczony powłoka polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy sąsiednimi 
płytami ( w przekroju poprzecznym)  jako  połączenie  płyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu 
polepszenia współpracy płyt i zapobiegania przemieszczeniom 
1.4.19 Kotwa- stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt (w przekroju 
podłużnym) w szczelinach podłużnych w nawierzchni betonowej 
1.4.20 Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na 
boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek. 
1.4.21  Wkładka uszczelniająca  - wkładka z materiału syntetycznego lub innego materiału o walcowatym 
kształcie do wstępnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celu uzyskania podparcia dla masy 
zalewowej, utrzymania odpowiedniej głębokości właściwego uszczelnienia i zabezpieczenia przed 
głębszym wnikaniem zalewy w trakcie wypełniania nią szczeliny oraz wyeliminowania 
trójpłaszczyznowej przyczepności zalewy w szczelinie. 
 1.4.22 Zabezpieczenie  przeciwerozyjne podbudów betonowych (warstwa poślizgowa) -  warstwa 
znajdująca się między podbudową a warstwą nawierzchni betonowej,  pełniąca funkcję drenażową i 
separacyjną.  
1.4.23  Podbudowa - część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże 
obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z części  zasadniczej i pomocniczej . 
a) podbudowa zasadnicza może składać się z warstw:  
- z mieszanek mineralno-asfaltowych  
- z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie  
- z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie, 
b) podbudowa pomocnicza może składać się z warstw :  
- z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie  
- z kruszyw stabilizowanych hydraulicznie    
1.4.24 Nawierzchnia betonowa - warstwa betonowa przeznaczona do przenoszenia obciążenia od ruchu 
pojazdów i odporna na warunki środowiskowe układana w następujących wariantach:  
- w pojedynczej warstwie (JWN)  
- w podwójnej  warstwie , o tym samym składzie betonu (PWN) 
- w podwójnej  warstwie, o różnym składzie betonu: 

� górna  warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN);  
� dolna warstwa  nawierzchni oznaczona jako (DWN) 
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1.4.25 Tekstura powierzchni jezdnej – oznacza cechę szorstkości powierzchni osiągniętą metodami:  
� ciągnionej tkaniny jutowej w kierunku podłużnym (równoległym do osi jezdni, 
� przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku prostopadłym do 

osi jezdni, 
� rowkowania poprzecznego widełkami metalowymi (j.w ), 
� opóźnienia hydratacji cementu (np. z użyciem glukozy) a następnie usunięcia nie związanej 

warstwy zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w następstwie 
czego postaje powierzchnia z odkrytym kruszywem o głębokości makrotekstury do 1,5 mm 

1.4.26 Klasa ekspozycji - Klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie 
których może być narażony beton 
1.4.27 Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC – Fibre Reinforced Concrete) – beton zawierający 
włókna stalowe wg PN-EN 14889-1 i/lub włókna polimerowe klasy II (makrowłókna) wg PN-EN 14889-
2. Użycie włókien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu 
betonowego. 
1.4.28 Dylatacje asfaltowe – kruszywo zalewne masą asfaltową i zagęszczane warstwami.  
Stosowane do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową  
1.4.29 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w STWiORB  
 
  Skróty i symbole 
C.../...    Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego  
CC...    Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach odwierconych  
S...    Klasa wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu  
SC... Klasa wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu na próbkach odwierconych  
F... Klasa wytrzymałości betonu na zginanie  
XF... Klasy ekspozycji betonu z uwagi na oddziaływanie przemiennego zamrażania i rozmrażania  
XA...    Klasy ekspozycji betonu z uwagi na agresję chemiczną  
NBZC       Nawierzchnia betonowa o zbrojeniu ciągłym 
Pozostałe definicje, symbole i skróty zamieszczone są w normie PN-EN 206-1.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt.1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  
D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.2. 
 
2.2.  Cement 
Cement powinien zostać dobrany zgodnie z PN-EN 206-1.  
Dla kategorii ruchu KR5÷KR7 dla górnej warstwy z kruszywem odkrytym należy stosować cementy 
rodzaju CEM I portlandzkie klasy 32,5 i 42,5 a do dolnej warstwy oraz do nawierzchni dwuwarstwowych 
z tej samej mieszanki i jednowarstwowych, można stosować inne cementy spełniające wymagania zawarte 
w tablicy 1. 
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Tablica. 1 Cementy do betonowych nawierzchni drogowych 
Rodzaje nawierzchni Rodzaj cementu Wymagania 

normowe 
Wymagania specjalne Kategorie 

ruchu 

1 2 3 4 5 

typowa 
nawierzchnia 
betonowa: 
- dolne warstwy  
   nawierzchni; 
- nawierzchnie  
   dwuwarstwowe 
   z tej samej   
   mieszanki; 
-nawierzchnie  
 jednowarstwowe 

cement portlandzki 
CEM I 32,5 
 

PN-EN 197-1 

• wytrzymałość po 2 
dniach wg PN-EN 
196-1, ≤ 29,0 MPa 

• stopień zmielenia wg 
PN-EN196-6  
    ≤ 3500 cm2/g 

• początek wiązania 
wg PN-EN 196-3,  ≥ 
120 minut 

 

KR1÷ KR7 

cement portlandzki 
CEM I 42,5  

PN-EN 197-1 Zgodność z normą PN-
EN 197-1 

KR1÷KR7 

Cement portlandzki 
żużlowy 
CEM II/A-S 

KR1÷KR7 

Cement portlandzki 
wapienny 
CEM II/A-LL    

KR1÷ KR3 

Cement portlandzki 
popiołowy 
CEM II/A-V 1  

PN-EN 197-1 
Zgodność z normą PN-
EN 197-1 

KR1÷ KR3 

cement portlandzki 
żużlowy 
CEM II/B-S PN-EN 197-1 

Zgodność z normą PN-
EN 197-1 

KR1÷ KR7 

Cement portlandzki 
wieloskładnikowy  
CEM II/A-M (S-
V)1 PN-EN 197-1 

Zgodność z normą PN-
EN 197-1 

KR1÷ KR3 

Cement portlandzki 
wieloskładnikowy  
CEM II/A-M (S-
LL) 

PN-EN 197-1 
Zgodność z normą PN-
EN 197-1 

KR1÷ KR4 

cement hutniczy 
CEM III/A 2  

PN-EN 197-1 
Zgodność z normą PN-
EN 197-1 

KR1÷KR4 
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      1) jeśli nawierzchnia nie będzie poddawana działaniu środków odladzających; strata prażenia popiołu 
lotnego  użytego do produkcji cementu nie więcej niż  5% (kategoria A wg PN-EN 450-1) 
  2) min. klasa wytrzymałości cementu 42,5 
 
Stosowanie cementu niskoalkalicznego NA, jest uzasadnione tylko w przypadkach, gdy dla używanych 
kruszyw faktycznie stwierdzono potencjalną reaktywność alkaliczną  
Zgodność cementu z określoną normą, należy wykazać certyfikatem zgodności wydanym przez jednostkę 
certyfikującą 
 
2.3. Kruszywo  
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować kruszywa naturalne pochodzące ze skał  które zostały 
podzielone na ziarna wskutek mechanicznego kruszenia i odpowiadają normie PN-EN 12620.  
Kruszywo powinno odpowiadać systemowi oceny 2+ 
Kruszywo powinno być składowane na  powierzchni utwardzonej, każda frakcja w oddzielnym boksie 
(wykonanym z płyt betonowych), z tabliczką określająca uziarnienie.  
Musi być pozbawione zanieczyszczeń obcych jak: fragmenty tkanin, drobnych kawałków drewna, 
fragmentów plastików itp. Jeżeli Inżynier stwierdzi występowanie takich zanieczyszczeń, ma obowiązek 
zdyskwalifikować takie kruszywo i dać polecenie Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia z placu 
składowego , gdyż nie  może być ono  zastosowane do wytworzenia mieszanki betonowej.   
Do produkcji betonu na nawierzchnię betonową powinny być zastosowane kruszywa o wymiarach jak 
niżej, gdzie D/d nie jest mniejsze niż 1,4, o uziarnieniu:  
- dla nawierzchni jednowarstwowych i dwuwarstwowych z tej samej mieszanki: D≤ 31,5mm  
- dla  górnej warstwy nawierzchni z odkrytym kruszywem : 0/2, 2/5/,5/8 mm . 
- dla dolnej warstwy nawierzchni : D≤ 31,5mm. 
Mieszanka mineralna powinna się składać z min. trzech frakcji kruszywa.  
Wymiar kruszywa należy określać za pomocą zestawu podstawowego sit plus zestaw 1, podanego  
w tablicy 2. Do określania wymiaru kruszywa nie należy stosować innego zestawu sit.  
              
Tablica 2. Wymiary otworów sit do określania wymiaru kruszywa 

Zestaw podstawowy sit plus zestaw 1 #, [mm] 

0 1 2 4 
5,6 
(5) 

8 
11,2 
(11) 

16 
22,4 
(22) 

31,5 
(32) 

45 

Do uproszczonego opisu kruszywa mogą być używane wymiary otworów sit podane w 
nawiasach 

 
Wymiar kruszywa mniejszy niż 1 mm należy określać za pomocą sit podanych w tablicy 3. 
 Tablica 3. Wymiary otworów sit do określania wymiaru kruszywa mniejszego niż 1 mm 

Zestaw sit #, [mm] 

0 0,063 0,125 0,25 0,5 1 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy  PN-EN 12620 oraz wymagania dodatkowe zgodnie z 
tablicami 4 i 5.  
Tablica 4.    Wymagane właściwości i kategorie kruszywa grubego do betonowych 
                    nawierzchni drogowych 
Lp. Właściwości kruszywa Przeznaczenie betonu 

Górna warstwa nawierzchni z odkrytym kruszywem (GWN) 
KR 5÷KR7 

1 2 3 
1 Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny  
Deklarowany przez producenta 
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wg PN-EN 932-3 
2 Gęstość ziaren  

wg PN-EN 1097-6, rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana przez producenta 

3 Gęstość nasypowa  
wg PN-EN 1097-3 

Deklarowana przez producenta 

4 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż: 

Gc85/201 lub GC90/152 

5 Dodatkowe wymogi uziarnienia dla 
kruszywa grubych gdzie:  
D >11,2mm i D/d > 2 
lub 
D≤ 11,2mm i D/d >4 
kategoria nie niższa niż: 

GT153 lub GT17,54 

6 Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż: 

f1,5 

7 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria 
nie wyższa niż: 

Sl15 lub,Fl15 

8 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej 
według PN-EN 933-5, kategoria nie 
niższa niż: 

C100/0 

9 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
wg  
PN-EN 1097-2, rozdział 5; badanie na 
kruszywie 10/14; 
kategoria nie wyższa niż: 

LA 25 
5 

10 Odporność na polerowanie wg PN-EN 
1097-8 

PSV Deklarowana ( nie mniej niż 53) 

11 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1;, 
badanie na kruszywie 8/16; kategoria 
nie wyższa niż: 

F1 

12 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 
badana w 1 % NaCl, kategoria nie 
wyższa niż: 
Badanie na kruszywie : 8/16 

FNaCl 6 

13 „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-
EN 1367-3; badanie na kruszywie 
10/14; kategoria: 

SBsz (SBLA) 

14 Reaktywność alkaliczno-
krzemionkowa wg  
PN-B-06714-46, stopień potencjalnej 
reaktywności: 

Stopień potencjalnej reaktywności „0” 6 

15 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-
EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 

16 Zanieczyszczenia organiczne wg  
1744-1 p.15 

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej 

17 Zawartość siarki całkowitej wg PN-EN 
1744-1 p.11 

≤ 1% 
1) Dla kruszywa gdzie D/d≤2 lub D≤11,2mm 
2) Dla kruszywa gdzie D/d>2 i D>11,2mm 
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3) Dla kruszywa gdzie D/d<4 
4) Dla kruszywa gdzie D/d≥4 
5) Dopuszcza się zastosowanie kruszyw o kategorii odporności na rozdrabnianie  LA40,, tylko w przypadku 
 gdy spełniona jest wymagana kategoria FNaCl 2  oraz pozostałe wymagania określone w Tablicy  4. 
6) W przypadku kruszywa ze stopniem potencjalnej reaktywności „1” przeprowadzić badanie zgodnie z 
PN-B 06714-34 (Dopuszczenie do zastosowania tylko przy uzyskaniu oceny „Kruszywo  nie reaktywne)  
 
Tablica 5. Wymagane właściwości i kategorie kruszywa drobnego do betonowych nawierzchni 
drogowych 

Lp. Właściwości kruszywa 
Przeznaczenie betonu 

Górna warstwa nawierzchni z odkrytym kruszywem (GWN) 
KR3÷KR7 

1 2 3 

1 
Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3 

Deklarowany przez producenta 

2 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, 
rozdział 7,8 lub 9 

Deklarowana przez producenta 

3 Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta 

4 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria: GF85 

5 Tolerancja uziarnienia: wg PN-EN 12620 Zał.C 

6 
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż: 

f3 

7 

Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa 
wg  
PN-B-06714-46, stopień potencjalnej 
reaktywności 

Stopień potencjalnej reaktywności „0” 1 

8 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-
EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyższa 
niż: 
 

mLPC0,1 

9 
Zanieczyszczenia organiczne wg  1744-1 
p.15 

Barwa nie ciemniejsza od wzorcowej  

10 
Zawartość siarki całkowitej wg PN-EN 
1744-1 p.11 

≤ 1% 
 

1) W przypadku kruszywa ze stopniem potencjalnej reaktywności „1” przeprowadzić badanie zgodnie z 
PN-B 06714-34 Dopuszczenie do zastosowania tylko przy uzyskaniu oceny „Kruszywo nie reaktywne”) 
 
2.4. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni betonowej 
należy stosować wodę spełniająca wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-EN 1008.  
Nie dopuszcza się wody pochodzącej z recyklingu. 
 
2.5. Domieszki i dodatki do betonu 
Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą 
PN-EN 934-2: PN-EN 934-1 
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich 
zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7. 
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Należy pamiętać , że wytrzymałość końcowa betonu napowietrzonego ulegnie obniżeniu (ok. 10%) i fakt 
ten przy opracowaniu receptury należy uwzględnić 
Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 10.  
Stosowanie innych domieszek powinno wynikać z potrzeb technologicznych, podyktowanych warunkami 
wbudowania mieszanki betonowej. Należą do nich : 
- domieszka  uplastyczniająca – efektywnie redukuje ilość wody niezbędną do otrzymania określonej 
konsystencji w zakresie 5-12%. Tym samym stosowanie plastyfikatorów zwiększa konsystencje 
mieszanki betonowej przy stałym wskaźniku w/c. Obniżenie ilości wody i utrzymanie konsystencji 
pozwala na zwiększenie wytrzymałości betonu a także poprawia jego trwałość poprzez zwiększenie 
mrozoodporności , szczelności i  obniżenie nasiąkliwości . 
W procesie produkcji mieszanki betonowej , plastyfikator należy wprowadzać w ilości 0,1-0,5%  
w stosunku do masy cementu. Przy doborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. 
Badanie zgodności należy wykonać w laboratorium i sprawdzić na odcinku próbnym. 
- domieszki upłynniające- efektywnie redukuje ilość wody zarobowej powyżej 12%. Superplstyfikatory 
zwiększają konsystencję mieszanki betonowej znacznie większym stopniu niż domieszki uplastyczniające. 
Wprowadza się je po ok. 30-60 sekundach po uprzednim wymieszaniu pozostałych składników mieszanki 
betonowej, zwykle w ilości 1,0-2,0% w stosunku do masy cementu. Niektóre rodzaje  
superplastyfikatorów charakteryzują się krótkim czasem działania 30-60min. Aby wydłużyć efekt 
upłynnienia , można stosować dozowanie podczas produkcji mieszanki na węźle.   
 
- domieszki opóźniające – wydłużają reakcje hydratacji są niezbędne w transporcie betonu na większą 
odległość w technologii betonowania ciągłego. Domieszki wprowadza się w trakcie produkcji betonu 
wraz z woda zarobową.  
Wszystkie domieszki ( które mogą być zastosowane) , powinny zostać załączone do projektu recepty. 
Nie należy stosować równocześnie więcej niż 3 rodzajów domieszek. 
Do jednego betonu można użyć tylko jednej domieszki z danej grupy środków.  
Domieszki mogą być dodawane po wykonaniu stosownych prób i uzyskaniu wymaganych parametrów 
betonu w badaniach laboratoryjnych.  
W przypadku stosowania środka napowietrzającego w połączeniu ze środkiem upłynniającym można 
przyjąć wymagane zawartości powietrza jak dla mieszanki betonowej bez plastyfikatora, pod warunkiem 
uzyskania w mieszance wstępnej badanej zgodnie z PN-EN 480-11 wymagań określonych w Tablicy 9. 
 
Dodatki mineralne do betonu mogą być stosowane do betonu dla kategorii ruchu KR1÷KR2 według zasad 
określonych w normie PN-EN 206-1. 
Do betonu można dodawać dodatki typu I lub typu II. Niedopuszczalne jest doliczenie dodatków 
mineralnych do zawartości cementu i do wskaźnika wodno-cementowego 
 
2.6. Materiały do pielęgnacji 
Do pielęgnacji świeżo ułożonej nawierzchni z betonu cementowego, można zastosować niżej wymienione 
materiały: 
• folię  
• geowłókninę  
• preparaty powłokowe (hydrofobowe) , posiadające aktualne  dokumenty pozwalające stwierdzić 

przydatność danego preparatu do tego celu,  . 
• wodę . 
 
2.7. Materiały do zabezpieczenia  przeciwerozyjnego podbudów (warstwa poślizgowa) 
Do przeciwerozyjnego zabezpieczenia podbudów (warstwa poślizgowa ) pod nawierzchnią zastosowano 
geowłókninę o masie 450 ÷ 550g/m2.  
Geowłóknina  
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Geowłókninę stosuje się pod dolną warstwą nawierzchni betonowej, za wyjątkiem odcinków, na których 
występuje nawierzchnia betonowa ze zbrojeniem ciągłym, pod którą powinna być wykonana warstw 
przeciwerozyjna z betonu asfaltowego. 
Geowłóknina powinna być wykonana z poliolefinów (włókien polipropylenowych lub polietylenowych) 
jako geosyntetyk nietkany (non wovens), powinna odznaczać się odpornością na działanie alkaliów  
i powinna spełniać n/w parametry:  
 
Tablica nr 6 Podstawowe parametry techniczne geowłókniny 
 
LP Właściwości JM. Wymagania Metoda badania wg. 

normy 
1 Gramatura/masa powierzchniowa g/m2 450÷550 PN-EN ISO 9864 
2 Wytrzymałość na rozciąganie 

- wzdłuż pasma 
- wszerz pasma 

 
kN/m 
kN/m 

 
≥20 
≥20 

PN-EN ISO 10319 

3 Grubość przy nacisku 20 kPa mm ≥2 PN-EN ISO 9863-1 
4 Wodoprzepuszczalność 

prostopadła do płaszczyzny 
geowłókniny, h=50mm 

l/m2s ≥45 PN-EN ISO 11058 

5 Zdolność przepływu wody w 
płaszczyźnie geowłókniny przy 
nacisku 20 kPa, przy spadku 
hydraulicznym i=1 

10-6m2/s ≥4 PN-EN ISO 12958 

Na każdym opakowaniu dostarczanych geosyntetyków powinna być umieszczona etykieta  
zawierająca co najmniej następujące dane: 
- typ wyrobu oraz nazwę, 
- adres producenta 
- datę produkcji; 
- parametry zaopatrzeniowe; 
- informację, że Wyrób posiada ważny dokument dopuszczający do stosowania w robotach budowlanych. 
 
2.8. Wypełnienie szczelin  
2.8.1. Masa zalewowa do szczelin  
Do wypełnienia szczelin  używa się specjalnych mas zalewowych  zgodnych z PN-EN 14188-1, PN-EN 
14188-2 wbudowywanych na gorąco lub na zimno, posiadające ważny dokument dopuszczający do obrotu 
 zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych . 
Masy te powinny charakteryzować się dobrą spływnością i stabilnością w wysokich temperaturach , dobrą 
 przyczepnością  do zagruntowanych ścianek szczeliny , elastycznością w niskich temperaturach  
odpornością na działanie środków odladzających oraz odpornością na działanie paliw i olejów 
samochodowych.  
 Do uszczelniania szczelin „na gorąco” należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem 
wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych lub silikonów, posiadające bardzo dobrą 
zdolność wypełniania szczelin. Przed wbudowaniem powinny rozgrzane do stanu płynnego, który jest 
osiągany w temperaturze od 150 do 180°C. 
Masa zalewowa powinna być pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudełka tekturowe, 
zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewowej do tektury. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 
- nazwę wyrobu, 
- nazwę i adres producenta, 
- datę produkcji, numer partii materiału i okres przydatności do stosowania, 
- masę netto, 
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- opis sposobu przechowywania i stosowania materiału, zachowania niezbędnych środków ostrożności, 
wymagania bhp i ochrony środowiska, 
- numer aprobaty technicznej. 
Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
 

Tablica 8. Ogólne wymagania dla masy zalewowej do szczelin wypełnianych na gorąco  

Lp. Właściwość Wymaganie 

1 zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości) b. dobra 
2 temperatura mięknienia PiK > 80 °C 
3 sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 
4 spływność w temperaturze 60 °C  po 5 godzinach ≤ 3 mm 

5 
odporność na działanie wysokiej temperatury (przyrost 
temperatury mięknienia PiK) ≤ 10°C 

6 
zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165 °C /5 
godz. ≤  1% wag. 

7 

odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg 
badania próbek uformowanych w kule, oziębionych do 
temperatury – 
20o C i opuszczonych z wysokości 25 cm 

4 spośród badanych 4 
kul nie powinny 

wykazywać śladów 
uszkodzeń 

8 penetracja (stożkiem) w temperaturze +25 °C  ≤ 130 j. pen. 
9 wydłużenie  przy zerwaniu w temperaturze -20 °C  ≥ 4 mm 

  
          Tablica 9. Ogólne wymagania dla masy zalewowej do szczelin wypełnianych na zimno  

Lp. Właściwość Wymaganie 

1 zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości) b. dobra 
2 temperatura mięknienia PiK > 65 °C 
3 sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 
4 przyczepność do betonu (wytrzymałość na zerwanie)  ≥ 0,1MPa 

5 

odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg 
badania próbek uformowanych w kule, oziębionych do 
temperatury – 
20o C i opuszczonych z wysokości 25 cm 

4 spośród badanych 4 
kul nie powinny 

wykazywać śladów 
uszkodzeń 

6 wydłużenie  przy zerwaniu w temperaturze -20 °C  ≥ 4 mm 
 
Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny być składowane w zadaszonych pomieszczeniach 
oddzielnie w pojemnikach. 
 
2.9. Środki opóźniające hydratację cementu 
Przy nawierzchniach betonowych z odkrytym kruszywem, należy stosować środki opóźniające hydratację 
cementu posiadające odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Środki te powinny chronić beton przed wysychaniem. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące 
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, 
cement ± 0,5%, woda ± 2%. 
- przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 
- układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
- mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.  
 
4.2.Transport materiałów 
Cement powinien być przewożony: 
- luzem – cementowozami, 
- workowany – dowolnymi środkami w sposób zabezpieczony przed wilgocią. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Geowłókninę należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zniszczeniem, rozerwaniem i zawilgoceniem  
Stal (dyble kotwy, stal zbrojeniowa) dowolnymi środkami w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem  
powłok i zgięciem,  
Masy zalewowe oraz preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w 
dokumentach producenta. Masę zalewową można przewozić dowolnymi środkami transportu, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniami  mechanicznymi. 
Transport mieszanki betonowej (z uwagi na konsystencje betonu)  powinien odbywać się samochodami ze 
skrzyniami stalowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w  STWiORB  D .00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.5. 
 
5.2 .Wymagania dla betonu nawierzchniowego  
M2 w przypadku agresji na ścieranie 
XF4 w przypadku stosowania chemicznych środków zimowego utrzymania dróg;   
wg PN-EN 206-1 i spełniać wymagania zawarte w tablicy 11 
Tablica 11. Wymagania dla  betonu nawierzchniowego 

Lp. Właściwości projektowanego betonu nawierzchniowego Wymagania Metoda badania 

1 2 3 4 

1 
Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 206-1, nie niższa 
niż: 
- dla kategorii ruchu KR5÷KR7 

 
C35/45 PN-EN 12390-3 

2 
Wytrzymałość betonu na zginanie w 28dniu (2)  twardnienia 
(średnia z trzech próbek),nie niższa niż: 

 
5,5 

PN-EN 12390-5 
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- dla kategorii ruchu KR5÷KR7 

3 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu w 28 
dniu2   twardnienia  (średnia z trzech próbek sześciennych) , 
nie niższa niż: 
- dla kategorii ruchu KR5÷KR7 

 
3,5 

PN-EN 12390-6 

4 
Kategoria mrozoodporności wg PN-EN 13877-2 (dla GWN 
oraz JWN), nie niższa niż: 
- dla betonów w klasie ekspozycji XF4, XM2 

 
 

FT2 

PKN-CEN/TS EN 
12390-9 

5 

Charakterystyka porów powietrznych w betonie: 
- zawartość mikroporów o średnicy poniżej 0,3 mm (A300), % 

- wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie , mm 
             - dla betonów w klasie ekspozycji XF4 

 
≥ 1,5 

 
≤ 0,200 

PN-EN 480-11 

6 Odporność na wnikanie benzyny i oleju (1) ≤ 30 mm 
PN-EN 13877-2 

Zał. B 

7 

Mrozoodporność F150,  przy badaniu metodą bezpośrednią 
(dla DWN) 
- ubytek masy próbki, nie więcej niż, % 
- spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej niż, % 

 
5 
20 

PN-B-06250 

1) Wymaganie odnosi się tylko do nawierzchni betonowych o wysokim ryzyku pojawiania się na nich 
paliwa lub oleju np. punkty poboru opłat, stacje beznzynowe, parkingi miejsc obsługi podróżnych. 
2)  lub w czasie równoważnym w stosunku do 28 dni twardnienia, wynikającym z charakterystyki użytego 
cementu. 
 
5.3. Skład mieszanki betonowej i właściwości betonu 
Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni betonowej, z wyprzedzeniem czasowym min.3 
miesiące, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia projekt składu mieszanki betonowej 
(opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Tablicy 11) wraz z wynikami badań laboratoryjnych 
(określonych w p.5.4) z wykonanych zarobów próbnych oraz dokumentami potwierdzającymi zgodność 
użytych materiałów wsadowych  z wymaganiami określonymi w p.2.  
Inżynier zobowiązany jest przekazać powyższy projekt recepty wraz z otrzymanymi załącznikami  
i próbkami materiałów wsadowych ( pobranych w jego obecności) ,do Laboratorium Zamawiającego 
celem jego  sprawdzenia.  
   
 5.3.1. Skład granulometryczny 
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych należy stosować kruszywa  
o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm. Należy stosować minimum 3 frakcje kruszywa. 
W przypadku wykonywania nawierzchni drogowych dwuwarstwowych, do dolnej warstwy dopuszcza się 
stosowanie kruszywa grubego z recyklingu pod warunkiem spełnienia parametrów betonu, natomiast do 
warstwy górnej należy stosować kruszywa o maksymalnym wymiarze ziaren od 16 do  22mm, w 
zależności od grubości warstwy zaprojektowanej.  
W przypadku stosowania mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm zaleca się udział kruszywa kategorii 
C90/1 w ilości co najmniej 50 %,  a w przypadku kruszyw o uziarnieniu powyżej 8 mm zaleca się stosować 
udział kruszywa kategorii C90/1 w ilości co najmniej 35 %. 
Należy tak rozgraniczyć udział drobnego kruszywa (D ≤ 2 mm), aby przesiew przez sito 1 mm nie 
przekroczył 27 %, a przez sito 2 mm 30 %, a w przypadku betonu z kruszywem powyżej 8 mm ,wartości 
35 % przez sito 2 mm.  
Maksymalny wymiar kruszywa nie powinien przekraczać ¼ grubości warstwy. Dla nawierzchni 
betonowych dylatowanych zbrojonych i dla nawierzchni o zbrojeniu ciągłym, maksymalny wymiar 
kruszywa nie powinien przekraczać 1/3 długości przestrzeni pomiędzy podłużnymi prętami 
zbrojeniowymi. 
Beton przeznaczony na warstwę z odkrytym kruszywem  powinien być wykonywany z mieszaniny  
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm.  
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Skład ziarnowy mieszanki kruszyw powinien mieścić się w granicach uziarnienia podanych w tablicy 12. 
 
 
 
 
        Tablica 12. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

Sito #, [mm] 
Przechodzi przez sito, [%] 

kruszywo 
0 ÷ 8 mm 

Kruszywo 
0 ÷ 16 mm 

kruszywo 
0 ÷ 22 mm 

kruszywo 
0 ÷ 31,5 mm 

31,5 - - - 100 
22,0 - - 100  
16,0 - 100 60-76 62 ÷ 80 
8,0 100 60 ÷ 76 48-69 38 ÷ 62 
4,0 61 ÷ 74 36 ÷ 56 30-52 23 ÷ 47 
2,0 36 ÷ 57 21 ÷ 42 18-40 14 ÷ 37 
1,0 21 ÷ 42 12 ÷ 32 10-30 8 ÷ 28 
0,5 14 ÷ 26 7 ÷ 20 6-19 5 ÷ 18 
0,25 5 ÷ 11 3 ÷ 8 2-8 2 ÷ 8 

 
5.3.2. Zawartość składników drobnoziarnistych 
Zaleca się, aby zawartość cementu oraz ziaren do 0,25 mm , mieściła się w przedziale 450 -520kg/m3,  
 
5.3.3.Zawartość cementu 
W przypadku betonu dla dróg  kategorii ruchu tj. KR3÷KR6 zawartość cementu nie może być mniejsza 
niż 360 kg/m3. 
Przy wykonywaniu nawierzchni z betonu z odkrytym kruszywem zawartość cementu w górnej warstwie 
betonu dla zapewnienia wymaganych właściwości nie może być mniejsza niż 420 kg/m3.  
 
5.3.4. Wskaźnik w/c 
Wskaźnik wodno-cementowy w/c, określany jako stosunek efektywnej zawartości masy wody do 
zawartości masy cementu w mieszance betonowej, nie może przekroczyć 0,45. Niedopuszczalne jest 
doliczanie dodatków do betonu do wskaźnika wodno-cementowego. 
 
5.4. Zakres badań na etapie zatwierdzania recepty  
Przed zatwierdzeniem recepty, należy wykonać niżej wymienione badania: 
 
5.4.1. Zakres badań dla zaprojektowanej mieszanki betonowej: 

• konsystencja wg metody odpowiedniej do uzyskanej konsystencji PN-EN 12350-2,  
PN-EN 12350-3, PN-EN 12350-4, PN-EN 12350-5, 

• zawartość powietrza wg PN-EN 12350-7, 
• gęstość wg PN-EN 12350-6. 

 
5.4.1.1. Konsystencja 
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków transportu, technologicznych 
warunków układania i zagęszczania. Ilość wody dodanej do mieszanki betonowej po uwzględnieniu danej 
wilgotności własnej kruszywa, czynników pogodowych oraz sposobu transportu należy ustalić w taki 
sposób, aby beton miał odpowiednią konsystencję, możliwa była jego obróbka, nie dochodziło do 
segregacji a podczas zagęszczania powstawała jednorodna, szczelna struktura oraz została osiągnięta 
wymagana forma nawierzchni.   
W przypadku wykonania deskowania ślizgowego należy przyjąć taką konsystencję betonu, aby świeży 
zawibrowany beton po usunięciu deskowania nie odkształcał się. 
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Konsystencja powinna być określona przez klasy konsystencji lub docelową wartość zgodną z PN-EN 
206-1.  
 
 
5.4.1.2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy oznaczać zgodnie z PN-EN 12350-7.  
Zawartość powietrza badana na etapach:  
- projektowania składu mieszanki betonowej, 
- zatwierdzania recepty, 
- próby technologicznej, 
- kontroli jakości robót,  
powinna spełniać wymagania podane w Tablicy 13 
 
           Tabela 13. Wymagana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalny wymiar 
ziaren kruszywa 

Etap wykonywania badań 
Tolerancja 
pomiarowa 

Projektowanie składu 
mieszanki betonowej 

Zatwierdzanie recepty, 
próba technologiczna, 
kontrola jakości robót 

mm % objętości % objętości % objętości 

8,0; 5,0 ÷ 6,5 5,0 ÷ 7,0 
- 0,5 
+1,0 

16,0; 22,4;  4,5 ÷ 6,0 4,5 ÷ 6,5 

31,5; 4,0 ÷ 5,0 5,0 ÷ 6,0 

       *) Wymaganie odnosi się tylko do nawierzchni betonowych o wysokim ryzyku pojawiania się 
         na nich paliwa lub oleju. 
 
5.4.2. Zakres badań stwardniałego  betonu nawierzchniowego  

• gęstość wg PN-EN 12390-7, 
• wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3, 
• wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 12390-5, 
• wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6, 
• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej wg PKN-CEN/TS EN 12390-

9,  
• mrozoodporność F150 wg PN-B-06250  
• charakterystyka porów powietrznych w betonie wg PN-EN 480-11, 
• odporność na wnikanie benzyny i oleju * zgodnie z . PN-EN 13877-2 Zał. B 

 
Badania wykonuje się w 28 dniu dojrzewania betonu lub w czasie równoważnym w stosunku do 28 dni 
twardnienia, wynikającym z charakterystyki użytego cementu dla badania mrozoodporności metodą 
bezpośrednią .  
Czas równoważny należy przyjmować według Tablicy 14. 
 
    Tablica 14. Czas wykonywania badań w zależności od zastosowanego cementu 

Rodzaj cementu Czas równoważny [dni] 
CEM I, CEM II/A 28 dni 
 CEM II/B 56 dni 
CEM III/A  90 dni 

 
5.4.2.1. Gęstość betonu 
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Wartość gęstości powinna zostać obliczona z masy wszystkich materiałów składowych i całkowitej 
objętości poszczególnych składników zgodnie z zatwierdzoną recepturą 
 
5.4.2.2.  Badanie wytrzymałości na ściskanie 
Badanie wytrzymałości na ściskanie wykonuje się wg PN-EN 12390-3. 
Beton kwalifikuje się do danej klasy wytrzymałości na ściskanie, jeżeli spełnione są wymagania dla 
wytrzymałości średniej i minimalnej zgodnie z  wymaganiami normy  
PN-EN 206-1. 
Beton kwalifikuje się do danej klasy wytrzymałości na ściskanie, jeżeli spełnione jest wymagania dla 
wytrzymałości średniej i minimalnej zgodnie z tablicą 15. 
 
Tablica 15. Klasyfikacja betonu ze względu na klasę wytrzymałości na ściskanie 

Klasa 
wytrzymałości 

Rodzaj  wytrzymałości 

Wytrzymałość na 
kostkach sześciennych o 

boku 150 mm 
[MPa (N/mm2)] 

Wytrzymałość na 
walcach o średnicy 150 

mm i wysokości 300 mm 
[MPa (N/mm2)] 

C35/45 
Wytrzymałość średnia ≥ 49,0 ≥ 39,0 

Wytrzymałość 
minimalna 

≥ 41,0 ≥ 31,0 

 
5.4.2.3. Badanie wytrzymałości betonu na zginanie 
Badanie wytrzymałości na zginanie wykonuje się wg PN-EN 12390-5 (schemat 4 - punktowy) na belkach 
prostopadłościennych.  
 
                             Tablica 16 Wytrzymałość betonu na zginanie  

Wytrzymałość betonu na zginanie w 28dniu 
twardnienia (średnia z trzech próbek), nie niższa niż: 
-   dla kategorii ruchu KR5÷KR7 

 
5,5 MPa 

 
5.4.2.4. Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wykonuje się na próbkach formowanych 
sześciennych  zgodnych z : EN-PN 12350-1 , EN-PN 12390-1, EN-PN 12390-2  lub na próbkach 
walcowych (o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm) zgodnych z PN-EN 12390-1.  
 
                       Tablica 14. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy 
rozłupywaniu  
w 28 dniu twardnienia  (średnia z trzech próbek 
prostopadło-ściennych), nie niższa niż: 
-   dla kategorii ruchu KR5÷KR7 

 
 
 
3,5 MPa 

Wyniki z badania próbek prostopadłościennych będą prawdopodobnie większe o ok.10% niż uzyskane z 
badania próbek walcowych z tego samego betonu.  
  
5.4.2.5. Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 
Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej wykonuje się wg PKN-
CEN/TS EN 12390-9. 
Beton można zakwalifikować do odpowiedniej kategorii mrozoodporności wg PN-EN 13877-2 jeżeli 
spełnione są warunki podane w tablicy 15. 
Tablica 15. Kategorie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli  
                   odladzającej 

Kategoria Ubytek masy po 28 Ubytek masy po 56 Stopień ubytku m56/m28 
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cyklach (m28) cyklach (m56) 

FT2 Średnia ≤ 0,5 kg/m2 

Wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym 
żaden pojedynczy 
wynik >1,5 kg/m2 

≤2 

 
5.4.2.6. Charakterystyka porów powietrznych w betonie 
Charakterystykę porów powietrznych w betonie wykonuje się wg PN-EN 480-11. Wymagania dotyczące 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie należy przyjmować wg tablicy 11, 
 
5.4.2.7. Badanie odporności na wnikanie benzyny i oleju 
Badanie odporności na wnikanie benzyny i oleju wykonuje się wg PN-EN 13877-2 Zał. B.  
Wymagania przedstawiono w tablicy 11. 
 
5.4.2.8. Badanie mrozoodporności bezpośredniej betonu 
Badanie mrozoodporności betonu metodą bezpośrednią należy wykonać dla dróg o kategorii ruchu 
KR4÷KR7 zgodnie z PN-B-06250, po 150 cyklach zamrażania / odmrażania, na próbkach 
100x100x100mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg w/w normy. Wyniki badań powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 11. 
 
5.5.  Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowej 
Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowej przedstawiono w tablicy 16. 
 
Tablica 16. Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowej 

Lp. Właściwości  Wymagania Metoda badania 

1 2 3 4 

1 
Klasa wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 13877-2, nie 
niższa niż: 
- dla kategorii ruchu KR5÷KR7 

 
CC35 PN-EN 12390-3 

2 

Kategorie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzającej (górna warstwa ): 
Kategoria mrozoodporności wg PN-EN 13877-2, nie niższa niż  
- dla betonów w klasie ekspozycji XF4, XM2 
 

 
FT2 

 
 
PKN-CEN/TS EN 
12390-9 

3 

Charakterystyka porów powietrznych w betonie: 
- zawartość mikroporów o średnicy poniżej 0,3 mm (A300), % 

- wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie , mm 
        - dla betonów w klasie ekspozycji XF4 
 

 
≥ 1,5 
 
≤ 0,200 

PN-EN 480-11 

4 
Grubość warstwy betonu wg PN-EN 13877-2 , przy kategorii 
T4   [mm] 

< 10  
PN-EN 13863-3 
lub wg 13863-1 

5 Połączenie międzywarstwowe, MPa ≥ 1,0 PN-EN 13863-2 
 
5.5.1. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość betonu nawierzchni betonowej należy oznaczać zgodnie z PN-EN 12390-3 na próbkach 
odwierconych zgodnie z PN-EN 12504-1 : 
- z  całej grubości płyty betonowej ( przy nawierzchniach jednowarstwowych i 
  dwuwarstwowych wykonanych z tej samej mieszanki betonowej) 
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- przy nawierzchniach dwuwarstwowych o różnym uziarnieniu , z całej grubości płyty a następnie po 
podzieleniu , badać dla każdej warstwy oddzielnie.  
W przypadku górnej warstwy o grub. 5cm z kruszywem odkrytym, badania nie da się wykonać. Wówczas 
badanie należy wykonać dla dolnej warstwy przy  zastosowaniu współczynnika korekcyjnego zgodnie  
z PN-EN 13877-2 tablica 1. Beton kwalifikuje się do danej klasy wytrzymałości na ściskanie, jeżeli 
spełnione jest wymagania dla wytrzymałości średniej i minimalnej zgodnie normą PN-EN 13877-2. 
 
5.5.2. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej należy wykonać wg  
PKN-CEN/TS EN 12390-9 na próbkach odwierconych zgodnie z PN-EN 12504-1. Badanie wykonuje się 
na próbkach o powierzchni badawczej od 7 500 mm2 do 22 500 mm2 . Zaleca się wykonanie badania na 3 
próbkach walcowych o średnicy 100 mm i wysokości 100 mm zawierających powierzchnię przeznaczoną 
do eksploatacji. 
 
5.5.3. Charakterystyka porów powietrznych 
Strukturę mikroporów należy wykonać wg PN-EN 480-11 na próbkach odwierconych zgodnie z PN-EN 
12504-1.  
 
5.5.4. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni jest określana na próbkach odwierconych dla skontrolowania grubości 
pomierzonych w trakcie wbudowywania mieszanki betonowej. Wyniki pomiarów grubości na próbkach 
odwierconych nie mogą być podstawą do określania średniej grubości dla całego odcinka z uwagi na małą 
częstotliwość ich pobrania . Żaden wynik pomiaru grubości nie powinien być mniejszy niż wartość 
projektowana minus 10mm.(Kategoria T4). Dla nawierzchni betonowej o zbrojeniu ciągłym (NBZC) 
żaden wynik pomiaru nie powinien  być mniejszy niż projektowana grubość  minus 5mm i nie większy niż 
projektowana  grubość plus 15mm.  
 
5.5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Wartość wytrzymałości charakterystycznej połączenia międzywarstwowego powinna wynosić min 1,0 
MPa. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
5.6. 1. Przygotowanie podłoża 
Bezpośrednim podłożem nawierzchni betonowej jest warstwa  przeciwerozyjna (warstwa poślizgowa- p. 
2.7.) wykonana na podbudowie z kruszywa związanego hydraulicznie .      
W celu zabezpieczenia podbudów przed erozją spowodowaną wodą przenikającą z nawierzchni betonowej 
(głównie przez nieszczelnie wypełnione szczeliny) należy zastosować geowłókninę (pkt.2.7.) 
Technologia wykonania oraz wymagania powinny być określone w oddzielnej STWiORB . 
 
5.8. Organizacja produkcji mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych powinna być wytwarzana w 
wytwórniach betonu o wydajnościach  zapewniających ciągłość produkcji i potrzeby danej budowy .  
Wytwórnia betonu powinna posiadać odpowiednie warunki w zakresie sposobu mieszania i jego 
intensywności. 
Przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonowej na etapie przeprowadzania próby 
technologicznej, należy dokonać oceny możliwości i jakości produkcyjnych wytwórni dla potrzeb danej 
budowy. 
Odległość węzła betoniarskiego od miejsca wbudowania mieszanki betonowej powinna być jak 
najmniejsza bycza dostawy był krótszy od czasu początku wiązania cementu.  
  
5.8.1. Technologia produkcji mieszanki betonowej 
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Czas mieszania w mieszalnikach o mieszaniu wymuszonym powinien wynosić co najmniej 45 sekund,  
i zapewnić jednorodność i stabilność urabialności mieszanki betonowej. W przypadku stosowania 
domieszki uplastyczniającej lub upłynniającej należy przestrzegać właściwej kolejności dozowania. 
Kolejność i moment dozowania domieszek należy ustalić doświadczalnie podczas próby technologicznej  
i zgodnie z zaleceniami producenta.  
Recepta powinna być korygowana na bieżąco o wartości wilgotności kruszyw. Producent betonu powinien 
zapewnić niezbędną obsługę laboratoryjną do weryfikacji wilgotności kruszyw minimum raz na dobę dla 
produkcji nieciągłej i minimum dwa razy na dobę dla produkcji ciągłej. Wskazania automatycznych 
higrometrów będących na wyposażeniu węzłów betoniarskich należy traktować orientacyjnie.  
 
5.9. Warunki pogodowe 
Nawierzchnie betonowe powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i nie 
wyższej od +25°C ( w ciągu całej doby) . Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej  
w temperaturze powyżej +25°C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 
+30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze 
powietrza poniżej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych pozwalających na utrzymanie 
temperatury mieszanki betonowej powyżej +5°C przez okres co najmniej 3 dni. Przy temperaturze 
powietrza poniżej -3°C betonowanie należy przerwać. Betonowania nie należy wykonywać podczas 
opadów deszczu. Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza 
przedstawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 17. Dopuszczalny zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowych 

Temperatura powietrza tp 
[°C] 

Temperatura układanej mieszanki 
betonowej tb [°C] 

Uwagi 

+5 <  tp  ≤ +25 +5 ≤ tb ≤ +30 dopuszcza się prowadzenie robót 

+25 <  tp < +30 tb ≤ +30 
dopuszcza się przy zastosowaniu 
zabiegów specjalnych 

tp < -3 tb < +5 nie dopuszcza się betonowania 
tp < -3 tb > +30 nie dopuszcza się betonowania 

 
5.10. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej (z uwagi na konsystencje betonu drogowego)  powinien odbywać się 
samochodami ze skrzyniami stalowymi. Nie należy stosować samochodów ze skrzyniami aluminiowymi, 
gdyż podczas transportu oraz rozładunku, starte (przez kruszywo w betonie) cząstki aluminium wchodzą 
w reakcję z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie i wydziela się wodór który  to wywiera ciśnienie 
w zaprawie i przemieszcza się ku powierzchni pozostawiając kanał w świeżym betonie. 
Po stwardnieniu betonu w tym miejscu pozostaje widoczne koliste wzniesienie z węglanu wapnia . To 
zjawisko może być powodem degradacji nawierzchni.  
Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien być uzależniony od właściwości 
mieszanki betonowej i temperatury otoczenia. 
Zmniejszenie czasu transportu dla temperatur powyżej 20oC, wynosi 3 min/ o C.  
Mieszanki betonowe na górną i na dolna warstwę muszą być transportowane oddzielnymi samochodami. 
Liczba środków transportowych musi zapewnić ciągłą pracę zespołu układającego mieszankę betonową. 
Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być skutecznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wilgotności. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera na 
zgłoszone środki transportu oraz na  harmonogram dostaw 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić: 

• brak segregacji składników, 
• niezmienność składu mieszanki, 
• brak zanieczyszczeń mieszanki, 
• projektowane właściwości przy wbudowaniu. 
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5.11. Wbudowywanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może odbywać się:   

• ręcznie z zagęszczeniem listwą wibracyjną w deskowaniu stałym, 
• przy użyciu zestawu maszyn do wbudowania w deskowaniu stałym, 
• przy użyciu zestawu maszyn do wbudowania w deskowaniu przesuwnym ślizgowym 

 ( opisanym w p. 3.3) 
Nawierzchnia może być wykonywana jedno- lub dwuwarstwowo. Konstrukcja nawierzchni powinna być 
zgodna z dokumentacją.  
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być dostosowana do technologii wykonywania nawierzchni. 
W przypadku ręcznego układania mieszanki betonowej należy ją wbudowywać nie powodując segregacji i 
powstania stref o nierównomiernym zagęszczeniu. Mieszankę betonową układaną ręcznie należy 
zagęszczać listwami wibracyjnymi na całej szerokości płyty i wibratorami wgłębnymi w pobliżu 
deskowań lub krawędzi wcześniej ułożonych płyt. Wibratory te nie mogą służyć do wstępnego 
rozprowadzania mieszanki betonowej w obrysie deskowań.  
W przypadku mechanicznego układania mieszanki betonowej, zespół wibratorów układarki powinien być 
wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i 
grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Ruch 
układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. 
Zalecana prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min i zależna jest od typu układarki 
oraz danych z odcinka próbnego. 
Proces wbudowywania i zagęszczania powinien być zakończony  przed rozpoczęciem wiązania cementu 
W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, w trakcie której może nastąpić niebezpieczeństwo 
nieodpowiedniego połączenia kolenych warstw, należy wykonać szczelinę konstrukcyjną  (p. 1.4.16). 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta a  zraszanie jej wodą może nastąpić po 
zakończeniu procesu wiązania i braku oznak wymywania zaczynu cementowego. Jeżeli niweleta drogi ma 
pochylenie podłużne większe od 4% , to należy odwrócić kierunek rozkładania mieszanki betowej – z 
dołu do góry –ażeby zapobiec powstaniu spękań powierzchniowych od rozciągania.  
Miejsca połączeń nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (np. studzienki 
kanalizacyjne, telefoniczne, elementy prefabrykowane, krawężnik), należy uszczelnić na całej grubości 
nawierzchni betonowej np.: taśmami bitumicznymi samoprzylepnymi o grubości 10mm.  
Druga maszyna (z zestawu) -  układa górną  warstwę nawierzchni i zawibrowuje ją  belką porzeczną 
Powierzchnia ułożonej nawierzchni powinna być zatarta mechaniczną zacieraczka (uzą ) zamocowaną w 
tylnej części maszyny. Wszelkie niedokładności zatarcia powinny być poprawiane na bieżąco przez 
pracowników obsługujących maszyny. Również na bieżąco powinny być zacierane boczne krawędzie 
nawierzchni gdy po przesunięciu szalunku ślizgowego pojawiają się raki, ubytki, dziury. Deski szalunku 
ślizgowego powinny być tak ustawione , by ich płozy (dolne krawędzie ) ślizgały się po powierzchni 
warstwy poślizgowej. 
Na zakończenie każdej działki roboczej ( na całej szerokości układanego przekroju poprzecznego), 
ułożony beton powinien być zabezpieczony (przed osiadaniem krawędzi) belką drewnianą o wymiarach 
równych grubości nawierzchni. Po stwardnieniu betonu i odjęciu belki, w ściance należy wywiercić 
otwory o średnicy odpowiadającej grubości dybli i głębokości równej połowie ich długości.  
W wywiercone otwory należy włożyć dyble a nad nimi należy przymocować ( do bocznej ścianki) sklejkę 
grub.5-8mm ( nasączoną preparatem ,zabezpieczając w ten sposób  przed przyklejeniem betonu)  
o wysokości równej odległości od bocznej  powierzchni dybla do rzędnej ułożonej i zatartej nawierzchni.  
Rozpoczynając układanie mieszanki na dalszym ciągu, należy pamiętać o dokładnym rozprowadzeniu 
mieszanki wzdłuż zamontowanej sklejki , tak żeby ściśle przylegał do niej beton, po zagęszczeniu..  
Po stwardnieniu betonu , sklejkę należy wyjąć a  w tym miejscu powstanie poprzeczna  szczelina 
konstrukcyjna 
  
5.11.1. Wbudowanie mieszanki betonowej w warunkach odbiegających od przeciętnych 
Do warunków odbiegających od przeciętnych podczas realizacji robót należy zaliczyć: 
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� warunki obniżonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi poniżej +5°C, 
� warunki podwyższonej temperatury, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej +25°C, 
� warunki niskiej wilgotności powietrza, gdy wilgotność względna powietrza wynosi poniżej 50 %, 
� warunki deszczowe. 

Temperatura mieszanki betonowej w okresie między jej przygotowaniem i wbudowaniem nie może być 
niższa niż +5oC lub wyższa niż +30oC. 
 
5.11.1.1. Realizacja robót w warunkach obniżonej temperatury 
Realizacja robót betonowych w obniżonych temperaturach w przedziale 0oC ÷ +5 oC jest dopuszczalna w 
przypadku konieczności dokończenia istotnych fragmentów robót i jest pewność że taka temperatura 
utrzyma się przez trzy dni. Wymaganą wytrzymałość beton powinien osiągnąć przez zachowanie ciepła 
uzyskanego podczas podgrzewania składników (kruszywo, woda) mieszanki betonowej oraz ciepła 
technologicznego wydzielonego w procesie wiązania i twardnienia. Konieczna w tym przypadku jest 
staranna ochrona mieszanki betonowej przed utratą ciepła w okresie jej przygotowania, transportu, 
układania, wiązania i twardnienia do czasu uzyskania przez beton wytrzymałości zapewniającej 
odporność na działanie mrozu. 
Można też podjąć specjalne środki zabezpieczające tj. : 
zwiększenie zawartości cementu ( w następstwie mogą być skurcze) 
zastosowanie cementu o wyższej wytrzymałości początkowej 
podgrzewanie dodawanej wody  lub podgrzewanie kruszywa do betonu   
 Dodawaną wodę o temperaturze przekraczającej  70oC , należy zmieszać z kruszywem przed  dodaniem 
cementu 
 
5.11.1.2.  Realizacja robót w warunkach podwyższonej temperatury 
Budowa nawierzchni betonowych powinna być wykonywana w temperaturach otoczenia nie wyższych niż 
+25oC. W przypadku wystąpienia wyższej temperatury należy stosować zabiegi obniżające temperaturę 
mieszanki betonowej z jednoczesnym schłodzeniem podłoża.  
Możliwym rozwiązaniem jest prowadzenie robót betonowych w innych porach doby. W każdych 
warunkach powierzchnia betonu powinna być zabezpieczona przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
Temperatura mieszanki betonowej przed wbudowaniem nie może przekroczyć +30 oC.  
 
5.11.1.3.  Realizacja robót w warunkach niskiej wilgotności powietrza 
W przypadku zaistnienia podczas betonowania nawierzchni zjawiska niskiej wilgotności powietrza należy 
przygotować odpowiednią ilość osłon wodoszczelnych utrudniających lub uniemożliwiających 
odparowanie wody z powierzchni betonu. W przypadku przykrywania folią nawierzchni podczas jej 
układania , nie zachodzi konieczność wykonywania dodatkowych zabezpieczeń.   
 
5.11.1.4. Realizacja robót w warunkach opadów atmosferycznych 
W czasie wystąpienia opadów atmosferycznych należy wstrzymać realizację robót układania nawierzchni. 
Każda ilość wody z opadów , wpłynie niekorzystnie na konsystencje mieszanki betonowej. Ponadto, 
niezabezpieczona ułożona nawierzchnia ulegnie uszkodzeniu.  W przypadku zaistnienia uszkodzenia, 
odpowiedni fragment ułożonej nawierzchni należy jak najszybciej rozebrać i ponownie odbudować na 
koszt Wykonawcy.  
 
 5.13.  Teksturowanie górnej warstwy nawierzchni (GWN)   
Teksturowanie ma na celu podwyższenie współczynnika sczepności kół pojazdu z nawierzchnią i tym 
samym poprawę bezpieczeństwa ruchu. 
Teksturę powierzchni jezdnej można wykonać niżej przedstawionymi metodami:   
ciągnionej tkaniny jutowej w kierunku podłużnym (równoległym do osi jezdni, przecierania świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku prostopadłym do osi jezdni, rowkowania 
poprzecznego widełkami metalowymi (j.w ), 
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5.14. Nacinanie szczelin podłużnych i poprzecznych  
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Ze 
względu na usytuowanie, szczeliny dzielą się na podłużne i poprzeczne . 
 
5.14.1 Szczeliny podłużne (skurczowe pozorne)  
– stosuje się przypadku jezdni o szerokości większej od 6,0m. Rozstaw szczelin podłużnych powinien być 
zgodny z Dokumentacją Projektową. Ponadto, szczelina podłużna nie powinna pokrywać się ze śladami 
kół i oznakowania poziomego Odległość szczeliny od prawdopodobnego przebiegu śladu kół powinna 
wynosić od 0,75 do 1,0m. 
Szczeliny podłużne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 
mechanicznymi. Nacinanie szczelin powinno się odbywać w dwóch etapach: 
-  pierwsze cięcie, w czasie od 8 do 24 godzin po ułożeniu nawierzchni (gdy beton uzyskuje wytrzymałość 
od 8 do 10 MPa) wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3  grubości nawierzchni, tj. 10cm . 
- drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym gdy beton 
osiągnie wytrzymałość powyżej 12 MPa do szerokości 8 mm i głębokości 27 mm  
 
5.14.2. Szczeliny poprzeczne 
Szczeliny poprzeczne dzielą się na : 

• skurczowe (pozorne), 
• konstrukcyjne. 

Optymalnym rozstawem szczelin poprzecznych jest odległość 5,0m. Szczeliny skurczowe pozorne należy 
wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi. Czas cięcia musi 
być tak dobrany, ażeby nie pojawiły się dzikie pęknięcia skurczowe Nacinanie szczelin powinno się 
odbywać w dwóch etapach: 
pierwsze cięcie, wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 – 1/4 grubości nawierzchni, a drugie 
w terminie późniejszym; na szer. 8mm i głębokość 30mm, przy wypełnianiu profilami elastycznymi 
gumowymi i głębokości 27 mm – w przypadku szczeliny wypełnianej kordem lub wałeczkiem i zalewanej 
masą na gorąco. 
Śzczeliny konstrukcyjne (mogą być profilowane) powstają: na zakończenie działki dziennej, przy 
przerwach w układaniu betonu powyżej 1,5 godziny. Pełnią one funkcje szczelin skurczowych. Szerokości 
są podobne jak przy szczelinach poprzecznych. Mogą być zbrojone dyblami (przez nawiercenie otworów 
w czołowej ściance płyty.)    
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano  
w tablicy 18. 
 
Tablica  18. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 
Średnia temperatura powietrza w °C 5 od 5 do 15 od 15 do 25 od 25 do 30 
Ilość godzin od ułożenia mieszanki  
do osiągnięcia przez beton  
wytrzymałości 10 MPa 

od 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 15 od 6 do 10 

 
Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że szczeliny trzeba będzie nacinać (pierwsze cięcie) przed rozpoczęciem 
procesu teksturowania, to należy je nacinać przez folię. 
 
5.16. Warunki atmosferyczne  
Roboty związane z wypełnieniem szczelin masami zalewowymi na gorąco należy wykonywać  przy braku 
opadów i w warunkach atmosferycznych określonych w aprobacie technicznej i wskazaniach producenta 
(przeważnie gdy temperatura otoczenia i podłoża nie jest niższa niż + 5 °C i nie wyższa niż niż + 40 °C). 
Dopuszcza się zalewanie szczelin masą na gorąco w temperaturze poniżej 5 °C, za zgodą Inżyniera, pod 
warunkiem wysuszenia i wygrzania szczelin lancą gorącego powietrza. 
Nie zaleca się wypełniania szczelin zalewą w czasie silnych wiatrów (V > 16 m/s). 
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5.17. Wypełnianie szczelin 
5.17.1. Czynności przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wypełnienia szczeliny należy doprowadzić do: 

• sprawdzenia wizualnego wilgotności elementów uszczelnianych (ścianki szczeliny i jej dno 
powinny być suche), 

• wizualnego sprawdzenia wilgotności betonu (beton powinien być suchy), 
• dokładnego oczyszczenia nawierzchni i usunięcia z niej przeszkód (np. materiałów, sprzętu), 
• wstrzymania ruchu pojazdów w rejonie robót. 
 

5.17.2. Czyszczenie i suszenie szczelin  
Przed wypełnieniem, szczeliny należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, itp. Po oczyszczeniu, 
ściany szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. Do czyszczenia 
szczelin należy stosować szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarów 
szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią głębokość szczeliny. 
Pozostały pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza. 
W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mgły lub wilgotnej nawierzchni (np. 
wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny należy wysuszyć i wygrzać przy zastosowaniu lancy 
z gorącym powietrzem.   
Po wewnętrznym oczyszczeniu szczelin, nawierzchnia jedni powinna być oczyszczona (zamieciona) po 
obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1m. 
 
5.17.2.1. Wypełnienie dolnej części szczeliny 
Dolną część szczeliny, która nie podlega wypełnieniu masą zalewową należy uszczelnić przez wciśnięcie 
sznura uszczelniającego (kordu) lub wałeczka z pianki poliuretanowej o średnicy większej o około 25% 
od szerokości szczeliny.  
Poziom wciśniętego sznura lub wałka powinien zapewniać odpowiednią głębokość właściwego 
wypełnienia szczeliny masą zalewową, tj. ok. 17mm. 
 
5.17.2.2.Gruntowanie szczelin 
Jeśli wymaga tego producent masy zalewowej boczne ścianki szczelin powinny być zagruntowane 
gruntownikiem (roztworem środka zwiększającego przyczepność). Gruntować należy tylko ścianki 
szczelin przewidziane do wypełnienia w ciągu jednego dnia pracy. 
Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle występuje po 15 do 30 min) można przystąpić 
do wypełnienia szczelin. 
 
5.17.3. Przygotowanie masy zalewowej 
Masę zalewową na gorąco rozgrzewa się odpowiednich kotłach, zgodnie z zaleceniami producenta masy, 
do uzyskania stanu płynnego, który jest przeważnie osiągany w temperaturze od 150 do 180 °C. Masy nie 
wolno przegrzewać, gdyż może ulec zniszczeniu lub stracić elastyczność.  
Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; należy rozgrzewać jej tyle, aby ją 
całkowicie zużyć i nie pozostawiać w zbiorniku po skończonej pracy. 
 
5.17.3.1. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin 
Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji (w trakcie podgrzewania), masę wprowadza się w szczelinę 
grawitacyjnie lub pod ciśnieniem przy pomocy węża z odpowiednią końcówką. Normalnie szczeliny 
zalewa się jednorazowo. W przypadku większych głębokości niż 17mm lub na pochyłych 
powierzchniach, można wykonywać zalewanie w dwóch warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym 
zalaniu nie może być zanieczyszczona. 
Masa w szczelinie powinna tworzyć menisk wklęsły 3 do 5 mm, aby umożliwi ć wyciskanie masy, w 
porze gorącego lata. Masa powinna mieć bardzo dobrą adhezję do ścianek szczeliny, a prawie zerową do 
dna szczeliny. 
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Przed przystąpieniem do wypełniania szczeliny zaleca się zabezpieczyć nawierzchnię wzdłuż szczelin 
przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej taśmy samoprzylepnej wzdłuż krawędzi szczeliny. 
Ewentualny nadmiar masy lub powstałe zabrudzenia należy usunąć z nawierzchni przy pomocy 
szpachelki  lub innych narzędzi. 
 
5.17.4.1.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inżyniera: 

• ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
• określić kolejność, sposób i termin wykonania robót, 
• wytyczyć przebieg dylatacji. 
• Wykonanie koryta dylatacji 

Ponadto, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi : 
- dokumenty dopuszczające wyrób budowlany do obrotu i powszechnego stosowania, 
- deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia), aprobaty techniczne,  
- wyniki przeprowadzonych badań 
 
5.17.4.2. Wycięcie koryta dylatacji 
Szerokość i kształt koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową i powinny być dobrane  
w zależności od konstrukcji nawierzchni oraz długości płyt betonowych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Do wycięcia koryta konieczne jest użycie piły mechanicznej i młotów pneumatycznych. Z wnętrza koryta 
należy usunąć nawierzchnię bitumiczną na niezbędną  wymaganą głębokość. Niedopuszczalne jest przy 
tym uszkodzenie więcej niż 5% powierzchni pionowych koryta. Koryto powinno być wykonane  
z dokładnością ± 2 cm. Jeżeli projekt roboczy zakłada wykonanie odsadzek nawierzchni, powinny być 
one usytuowane na poziomie połączenia warstwy ścieralnej i wiążącej. 
Ewentualne uszkodzenia krawędzi nawierzchni betonowej powinny zostać naprawione zaprawami do 
napraw betonu, dla których Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne; Szczelina dylatacyjna po 
naprawie powinna mieć stałą szerokość na całej szerokości jezdni oraz równe krawędzie. 
         Przed przystąpieniem do wbudowywania dylatacji asfaltowej , koryto wycięte w nawierzchni 
powinno być oczyszczone z pyłów, luźnych frakcji i innych zanieczyszczeń przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem, a następnie przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni. Przed 
przystąpieniem do wypełnienia koryta należy je ponownie oczyścić przez wydmuchanie sprężonym 
powietrzem. Oczyszczeniu podlegają również pasy jezdni o szerokości 10 cm po obu stronach koryta.  
Nawierzchnię wzdłuż koryta należy zabezpieczyć  przez zabrudzeniem masa zalewową, np. poprzez 
ułożenie pasów papy, geomembrany,  PCV odpornej na wysokie temperatury lub innego materiału. 
 
5.17.4.3. Wypełnienie koryta 
Wypełnienie dylatacji masą asfaltową można wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 0 °C w dni 
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w niższych temperaturach po wyrażeniu 
zgody przez Inżyniera.  
 
5.17.4.4. Przygotowanie materiałów 
Masa zalewowa powinna być podgrzana do temperatury podanej przez producenta (około 175÷190 °C)  
i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Temperaturę masy należy sprawdzić 
termometrem zewnętrznym w różnej odległości od ścian kotła. 
Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przenośnej suszarce (opalanej gazem propan-butan). 
Temperatura kruszywa powinna być zgodna z podaną przez producenta, zwykle w granicach 110 ÷ 150°C 
(przy wykonywaniu wypełnień w niskiej temperaturze otoczenia należy podgrzewać kruszywo do 
temperatury wyższej). Kruszywo należy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach-termosach. 
 
5.17.4.5. Roboty przy wypełnianiu koryta 
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Wypełnienie koryta obejmuje następujące roboty: 
a) ewentualne posmarowanie ścianek środkiem gruntującym, 
b) wypełnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzaną masą zalewową i gorącym kruszywem. 
Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa zalewowa mogła dokładnie wypełnić  
w nim wszystkie puste przestrzenie i mogła zespolić się z poprzednią warstwą (około 2÷4 cm). Ostatnia 
warstwa kruszywa powinna być ułożona na równo z powierzchnią nawierzchni i starannie zawałowana w 
celu prawidłowego ułożenia się kruszywa. Równość należy sprawdzić łatą. Ostatnią warstwę kruszywa 
należy zalać masą zalewową i pozostawić do wystygnięcia, 
c) po dokładnym spenetrowaniu kruszywa przez masę zalewową (najczęściej na drugi dzień) pozostaje 
wylanie ostatniej warstwy masy. Górna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawać 1÷3 mm ponad 
poziomem nawierzchni. Ułożone warstwy należy zagęścić płytą lub walcem wibracyjnym, 
d) wykonanie warstwy wykończeniowej – w tym celu należy oczyścić przykrycie dylatacyjne sprężonym 
powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć cienką warstwą masy zalewowej i posypać drobną 
frakcją kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego o frakcji zalecanej przez producenta. Posypanie 
kruszywem należy wykonać, gdy lepiszcze jest jeszcze gorące i kruszywo może się do niego przykleić, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
pkt.6. 
 
6.2. Badania 
6.2.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
- badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiającego). 
Badania kontrolne dzielą się na: 
- dodatkowe, 
- arbitrażowe. 
 
6.2.2. Badania Wykonawcy 
Badania są wykonywane przez Wykonawcę celem sprawdzenia, czy jakość wykonanych Robót jest 
zgodna z wymaganiami  STWiORB.. Powinny być wykonywane z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki tych badań, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi. 
Zakres i częstotliwość badań Wykonawcy podano w tablicy 19. 
 
Tablica 19. Zakres i częstotliwość badań Wykonawcy 

Lp. Materiał Badana cecha Częstotliwość Badanie wg 

Dla kategorii ruchu KR5÷KR7 
1 

Mieszanka 
betonowa 

Gęstość 1 raz na działce roboczej  PN-EN 12350 -6 

2 Zawartość powietrza 
W miejscu wbudowania, 
nie rzadziej niż raz na 
godzinę. 

PN-EN 12350-7 

3 Konsystencja 
W miejscu wbudowania, 
nie rzadziej niż 3 razy na 
działce roboczej 

PN-EN 12350-3 
PN-EN 12350-4 

4 
Temperatura mieszanki i 
powietrza 

co 1 godzinę btonowania  

5 Beton Gęstość objętościowa 1 raz dziennie PN-EN 12390-6 
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6 
(próbki 
formowane) 
 

Wytrzymałość na ściskanie 
(dolna i górna warstwa oraz 
jednowarstwowe) 

Seria = po3 próbki : 
- z działki roboczej 

PN-EN 12390-3 

7 

Wytrzymałość betonu na 
zginanie (dolna i górna 
warstwa) . 
 

Seria = po3 próbki: 
- z powierzchni próbnej,  
- pierwszego dnia  
  produkcji betonu, 
- z każdych 50 000 m2 

PN-EN 12390-5 

8 

Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu (próbki 
sześcienne- dolna i górna 
warstwa oraz 
jednowarstwowe). 

Seria = po 3 próbki  
- z działki roboczej  

PN-EN 12390-6 

9 

Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzającej 
(dla GWN oraz JWN). 
 

Seria = 4 próbki: 
- z powierzchni próbnej,  
- z pierwszego dnia  
  produkcji betonu,  
- z każdych 30 000 m2 

PKN-CEN/TS 
EN 12390-9 

10 

Charakterystyka porów 
powietrznych (dolna i górna 
warstwa). 
 

Seria = 2 próbki: 
- z powierzchni próbnej,  
- pierwszego dnia 
   produkcji betonu,   
- z każdych 30 000 m2 

PN-EN 480-11 

11 

Mrozoodporność po 150 
cyklach, przy badaniu metodą 
bezpośrednią 
(dolna  warstwa) 
 

Seria = po 12 próbek: 
- z powierzchni próbnej,  
- pierwszego dnia 
   produkcji betonu,   
- z każdych 50 000 m2 

 

Badania funkcjonalne na wykonanej nawierzchni 

12 

Beton  
(próbki 
odwiercone) 
 

Gęstość 
( dolna warstwa - w 
przypadku gdy górna  
warstwa jest za cienka)  

Seria = 3 próbki  
- z każdych  50 000 m2 

 
PN-EN 12390-7 

13 

Klasa wytrzymałości na 
ściskanie wg PN-EN 13877-2 
(dolna warstwa - w 
przypadku gdy górna  
warstwa jest za cienka)   

Seria = 4 próbki  
- z każdych  50 000 m2 

 
PN-EN 12390-3 

14 

Kategoria mrozoodporności 
wg PN-EN 13877-2 
( górna  warstwa) Odporność 
na zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzającej 

Seria = 4 próbki 
- z każdych  50 000 m2 

  
 

PKN-CEN/TS 
EN 12390-9 

15 

Charakterystyka porów 
powietrznych w betonie: 
( dolna warstwa - w 
przypadku gdy górna  
warstwa jest za cienka). 

Seria = 2 próbki  
 - z każdych  50 000 m2 

 
 

PN-EN 480-11 

16 
Grubość warstwy betonu wg  
PN-EN 13877-2 

Seria = 3 próbki 
- z każdych  30 000 m2 

 

PN-EN 13863-3 
lub  
PN-EN 13863-1 
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17 

Połączenie 
międzywarstwowe, MPa wg 
PN-EN 13877-2. 
Nawierzchnie 
dwuwarstwowe.  

Seria = 3 próbki 
- z każdych  30 000 m2 

 
PN-EN 13863-2 

18 

Odporność na wnikanie 
benzyny i oleju (górna 
warstwa), 
 

Seria: 6 próbek 
- na każde  
100 000 m2 
- nie mniej jak jedna seria 
na każdym docinku . 

PN-EN 13877-2 
Zał. B 

Cechy geometryczne i użytkowe wykonanej nawierzchni KR1÷KR7 

34  Szerokość nawierzchni 10 razy na 1km  
35 Równość podłużna wg p.6.5.2.1. Dz.U. Nr 12, 

poz.116 
Dz.U Nr 43 
Poz. 430 

36 Równość poprzeczna 
Pomiar nie rzadziej niż  
co 5,0m  wg p.6.5.2.2. 

37 Spadki poprzeczne * Pomiar 10 razy na 1km  
39 Rzędne wysokościowe Pomiar wykonuje się na 

wierzchołkach siatki o 
rozmiarach 10x10m wraz 
ze sprawdzeniem rzędnych 
osi podłużnej i obu 
krawędzi 

Dz.U. Nr 12, 
poz.116 40 

Ukształtowanie osi w planie 
* 

41 
Grubość nawierzchni  
( pomiar w trakcie realizacji) 

10 razy na 1km ( z obu 
stron jezdni) 

 

42 
Pomiar równości nawierzchni 
wg. rozporządzenia Nr 43 
 

Każdy odcinek, wg.  
p. 6.5.7. 

 

43 
Badanie szczelin i ich 
wypełnienia 

wg p.6.5.8.  

* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków 
poziomych. 
 
6.2.3. Badania kontrolne 
W celu zweryfikowania wyników Wykonawcy, Inżynier zleca wykonanie badań kontrolnych do 
Laboratorium Zamawiającego. Jeżeli wystąpią wyniki negatywne (nie spełniające wymagań określonych 
w niniejszej STWiORB), to Inżynier wydaje polecenie Wykonawcy na przedstawienie programu 
naprawczego. Wykonawca ,w programie tym , jest zobowiązany przedstawić sposób naprawienia wady i 
określić zasięg jej występowania ( np. powierzchnia element) metodą przeprowadzenia własnych badań 
uzupełniających w obecności Inżyniera. Wyniki badań kontrolnych wskazują na niepoprawność 
wykonania Robót w danej lokalizacji i nie mogą służyć za podstawę do wyliczenia jakiejkolwiek średniej. 
 
6.2.4. Badania kontrolne dodatkowe 
Jeżeli Inżynier uzna, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny lub ma zastrzeżenia 
do jego poprawności na odcinku podlegającym odbiorowi Robót (zanikających lub ulegających zakryciu), 
zleca do Laboratorium Zamawiającego badanie kontrolne dodatkowe, które powinno być przeprowadzone 
w obecności Wykonawcy. 
Inżynier przy udziale Wykonawcy, decyduje o miejscu pobrania próbki. Do odbioru uwzględniane są 
wyniki badań kontrolnych i kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
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6.2.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości 
ze strony Inżyniera  lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu, niezależne Laboratorium posiadające 
akredytację PCA na dany rodzaj badania, które nie wykonywało badań kontrolnych.  
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Zlecający dane badanie. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca jest zobowiązany posiadać (zatwierdzone przez Inżyniera) 
recepty na beton nawierzchniowy dla górnej i dolnej warstwy oraz badania dla wszystkich materiałów 
wsadowych.  
 
6.3.1.Badanie kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać na etapie sprawdzania projektu recepty oraz przy każdej zmianie 
rodzaju kruszywa i dla każdej nowej dostawy. Właściwości kruszywa powinny być zgodne  
z wymaganiami podanymi w p. 2.6. 
 
6.3.2. Badanie wody 
W przypadku stosowania wody z wątpliwych źródeł należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 
1008:2004. Woda powinna spełniać wszystkie kryteria w/w normy. 
 
6.3.3. Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawić deklarację zgodności z dokumentem 
odniesienia. W wypadku braku takiego dokumentu  Wykonawca na własny koszt określi właściwości 
cementu podane w p. 2.2.  
 
6.4.  Badania w czasie Robót związanych z betonowaniem 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano  
w Tablicy 19.  
 
6.4.2. Badania szczelin w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać szerokość i głębokość szczelin, które powinny być jednakowe na całej 
swej długości, a także sprawdzać czystość szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem należy 
sprawdzić, czy oczyszczone ścianki szczeliny nie zawierają żadnych niezwiązanych okruchów 
nawierzchni, ziaren kruszywa, pyłów oraz śladów wilgoci, a także śladów i plam olejowych. Jeżeli 
występują jakiekolwiek ślady wilgoci należy je usunąć lancą z gorącym powietrzem. Plamy olejowe 
należy wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami. 
Jeżeli ścianki oczyszczonej szczeliny są pokrywane gruntownikiem, należy sprawdzić dotykiem czy 
naniesiona warstwa środka zwiększającego przyczepność nie zawiera nie odparowanych cząstek 
rozpuszczalnika – zagruntowane ścianki przy pocieraniu nie powinny wykazywać objawów ścierania 
gruntownika. 
Należy stale sprawdzać makroskopowo barwę i konsystencję masy zalewowej. Należy sprawdzać 
wskazania czujników temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy 
pobrać do dwóch jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami próbki zalewy  
i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa badania (producenta) do właściwego laboratorium celem 
wykonania badań kontrolnych.  
Przed zalaniem szczelin należy sprawdzić wypełnienie szczeliny kordem, na całej długości. 
Po zalaniu szczelin należy wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia masą zalewową. Jeżeli 
gorącą masę posypano materiałem drobnoziarnistym, to należy sprawdzić makroskopowo czy materiał ten 
równomiernie pokrywa zalaną powierzchnię szczeliny. 
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6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej nawierzchni betonowej 
6.5.1. Szerokość nawierzchni 
Odchylenia szerokości, mierzone w skrajnych punktach nawierzchni nie powinny przekraczać -0cm, 
+3cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
Sprawdzenie szerokości wykonania nawierzchni należy przeprowadzić 10 razy na 1 km. 
 
6.5.2 Równość nawierzchni 
6.5.2.1.Równość podłużna 
Do odbioru ostatecznego równość nawierzchni należy ocenić: 
- metoda łaty i klina lub metodą równoważną (planografem) , na drogach klasy Z  i niższych klas oraz w 
sytuacjach (wyjątkowych –koniecznie uzasadnionych).   
Badanie równości profilografem laserowym zaleca się wykonywać w warunkach swobodnie leżących płyt 
betonowych, co oznacza, że temperatura górnej i dolnej powierzchni płyty nie różni się o więcej niż +/- 
2°C. Pomiar należy wykonywać w śladzie prawego koła na każdym z pasów ruchu, z wyłączeniem pasów 
awaryjnych (badanie wykonujemy w środku pasa). Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca musi 
powiadomić Inżyniera o terminie ich przeprowadzenia oraz oświadczyć że nawierzchnia jest czysta bez 
jakichkolwiek zabrudzeń i nadaje się do przeprowadzenia pomiarów.   
Wymagania dla równości podłużnej w.g . Dz.U nr 43 poz.430 - Rozporządzenia MTiGM z dn. 2 marca 
1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania. 
 
6.5.2.2. Równość poprzeczna 
Równość poprzeczną należy pomierzyć za pomocą łaty czterometrowej i klina w odległościach nie 
większych niż 10m, z dokładnością co najmniej 1,0 mm. Standardy odbioru są określone przez wartości 
odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90%, 95% i 
100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości należy rozumieć 
największą odległość miedzy łatą i mierzoną powierzchnią.  
W.g. Dz.U nr 43 poz.430 - Rozporządzenia MTiGM z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , przedstawiono w tablicy 22 
Tablica 22. Wartości odchyleń [mm] 

Klasa 
drogi  Element nawierzchni 

Rodzaj 
warstwy 

Procent liczby 
pomiarów 
90% 95% 100% 

1 2 3 4 5 6 

A,S, DP 
     

Jezdnie łącznic , jezdnie 
MOP, utwardzone pobocza 

Ścieralna - ≤ 5 ≤ 6 

G, Z 

Pasy ruchu :zasadnicze, 
dodatkowe, włączenia i 
wyłączenia, postojowe, 
jezdnie łącznic , utwardzone 
pobocza. 

Ścieralna ≤ 6 - ≤ 9 

 
6.5.3. Spadek poprzeczny 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,2 %. Pomiaru należy dokonać z częstotliwością określoną w Tablicy 19. 
 
6.5.4. Rzędne wysokościowe do rzędnych projektowanych  
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być mierzone w wierzchołkach siatki o rozmiarach 
10x10xm wraz ze sprawdzeniem osi podłużnej i obu krawędzi. Jeżeli odcinek robót jest węższy niż 10m, 
należy sprawdzać rzędne osi podłużnej i obu krawędzi. 
Wartość dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowanych podaje Tablica 23. 
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Tablica 23. Wartości dopuszczalnych odchyleń w stosunku do rzędnych projektowanych. 

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej  
Dopuszczalne 
odchylenia 

Warstwa ścieralna ± 1cm 
 
Wymaga się, aby 95 % zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.5.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ±3 cm 
dla ciągu głównego i ± 5 cm dla miejsc postojowych. 
 
6.5.6. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni należy mierzyć w trakcie układania nawierzchni z częstotliwością określoną w 
Tablicy 19. Średnia z całego odcinka i pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż wartość 
projektowana z tolerancją od 0 do 1 cm. 
 
 6.5.7. Sprawdzanie szczelin  
Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia szczelin lub ułożenia profili uszczelniających należy 
przeprowadzić przez wykonanie oględzin i pomiarów. Szczeliny powinny być rozmieszczone zgodnie z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5 cm. 
 
6.5.8.2. Sprawdzenie poprawności wypełnienia szczelin masą zalewową 
Sprawdzenie materiałów wypełniających i poprawności wypełnienia polega na oględzinach zewnętrznych 
i otwarciu na długości min. 10 cm dwóch losowo wybranych fragmentów szczelin na każde 1000m 
długości odbieranego odcinka. 
Poziom masy w szczelinach powinien się mieścić w przedziale od 0 do -5 mm (menisk wklęsły). 
Nie dopuszcza się nadlewek i masy zalewowej w szczelinach powyżej poziomu nawierzchni. 
W trakcie oględzin zewnętrznych i otwarcia szczeliny należy sprawdzić: 

• adhezję masy do ścianek szczeliny 
• wypełnienie szczeliny przy oderwaniu od ścianki powinno zerwać się w masie (kohezyjnie). 
• nie dopuszcza się odspojenia od ścianki. 
• elastyczność wbudowanej masy 
• wyjmowana ze szczeliny masa w każdym miejscu powinna być elastyczna bez oznak kruchości. 
• elastyczność i rzędną zamontowania kordu lub wałeczka poliuretanowego 

Kord uszczelniający lub wałeczek poliuretanowy na całej długości powinien ściśle przylegać do ścianek 
szczeliny. Dopuszcza się tolerancję wysokości montażu sznura w zakresie od 0 do 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla każdego rodzaju nawierzchni z betonu cementowego , jest metr kwadratowy 
[m2].               
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 
Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbioru Robót dokonuje się zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi obowiązującymi w czasie 
dokonywanych odbiorów.  
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.4.  Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem 
dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w 
zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z 
warunkami Kontraktu. 
 
8.5. Odbiór ostateczny Robót 
8.5.1.  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 zgłoszona  przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
DM.00.00.00  
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa 
Przejęcia. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy.  
Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 

� oceny wizualnej wykonanych Robót, 
� oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów  
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� informacji zwartych w  Sprawozdaniu Technicznym i Opinii laboratoryjnej – (dokumentach 
opracowanych przez  Inżyniera), 

� listy usterek i wad sporządzonej do Protokółu Oceny Technicznej załączonego do Świadectwa 
Przejęcia. 

Nawierzchnię z betonu cementowego   uznaje się za wykonane zgodnie ze STWiORB , jeżeli wyniki 
badań i sprawdzeń  kontrolnych i ewent.  badań dodatkowych i arbitrażowych przeprowadzonych przez 
Inżyniera są zgodne z wymaganiami w niej zawartymi.  
Wszystkie przypadki badanych cech ( wymienionych w pkt. 8.4.2.)  których wyniki nie mieszczą się  
w granicach dopuszczalnych tolerancji , będą  uznawane  za wadę trwałą.  
Mogą mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi Komisja na  Odbiorze ostatecznym  
Roboty wykonane z wadami , podlegają obniżeniu ich wartości (potrąceniom), chyba ze Komisja uzna 
inaczej.  
W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
Komisja może : 

� odebrać zadanie bez uwag – wyniki badań kontrolnych mieszczą się w granicach tolerancji  
a ocena wizualna i przedstawione dokumenty nie budzą zastrzeżeń, 

� odebrać zadanie z usterkami stwierdzonymi wizualnie ,  do usunięcia w okresie gwarancyjnym  
w terminie ustalonym przez komisję, 

� odebrać zadanie z wadami trwałymi (wyniki badań kontrolnych nie mieszczą się w granicach 
tolerancji) ale wady te nie mają wpływu na trwałość obiektu i bezpieczeństwo ruchu (wg. opinii 
Inżyniera)   

� nie odbierać zadania lub jego części z uwagi na wady trwałe wpływające na trwałość obiektu  
i/ lub bezpieczeństwo ruchu (wg. opinii Inżyniera)    

Komisja swoje stanowisko wyraża w protokóle spisywanym w dniu odbioru. 
W przypadku, gdy Komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór, to 
Kierownik Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny. 
 
8.5.2. Cechy podlegające ocenie przy Odbiorze Ostatecznym 

A) na drogach o kategorii ruchu  KR5 – KR7 
a) podstawowe  

1. Wytrzymałość  na ściskanie  
2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  (w 28 dniu twardnienia) 
3. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej  
4. Szczepność ( przy nawierzchniach dwuwarstwowych)  
5. Równość (podłużna , poprzeczna) 
6. Grubość   
7. Szerokość 
8. Spadki poprzeczne  
9. Wypełnienie szczelin : poprzecznych i podłużnych  w nawierzchni betonowej; miedzy  
     nawierzchnią a urządzeniami infrastruktury; na połączeniu nawierzchni betonowej i  
     asfaltowej.   
10. Połączenia nawierzchni z dylatacjami  
     b) uzupełniające (oceniane w przypadku sporu lub braku możliwości pełnej 
      oceny jakości wykonanej nawierzchni   na podstawie cech wymienionych w  
      pkt.: 1÷11.  
11. Usytuowanie osi w planie  
12. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu,( w 28 dniu twardnienia) 
13. Mrozoodporność po 150 cyklach, (przy badaniu metodą bezpośrednią) 
18. Odporność na wnikanie benzyny i oleju 
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8.5.3. Postępowanie z wadami  
8.5.3.1. Potrącenia  
 Zasady i sposób liczenia wartość potrąceń dla wszystkich wad   , ustala Komisja w przypadku,  gdy na 
dzień odbioru nie występują  obowiązujące przepisy (dokumenty ) zatwierdzone przez Generalnego 
Dyrektora GDDKiA  w tym zakresie . 
Decyzje o potrąceniach, Komisja podejmuje po Ocenie technicznej Inżyniera określającej zakres 
występowania wady (powierzchnię) i jaki ona ma wpływ  na  cechy eksploatacyjne :  
- trwałość,  
- bezpieczeństwo ruchu . 
oraz po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.  
W przypadku nie wyrażenia zgody na potrącenia,  Wykonawca jest zobowiązany każdą wadę usunąć na 
warunkach i w sposób  zaakceptowany przez Zamawiającego . 
 
W przypadku nie spełnienia parametru grubości , potrącenia powinny być naliczone za:  
- różnicę grubości ( między projektowaną i stwierdzoną) uwzględniając jej wpływ na 
  trwałość  nawierzchni i nośność. 
- nie wbudowany materiał   
 
8.5.3.2. Rozbiórki  
Wykonawca dokonuje rozbiórek na wniosek Inżyniera , gdy Komisja nie wyraża zgody na potrącenia  
i naprawę gdyż może nie przynieść wymaganego efektu a występująca wada trwała ma istotny wpływ na 
trwałość nawierzchni i/lub na bezpieczeństwo ruchu.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:  
- prace pomiarowe,  
- prace przygotowawcze,  
- oznakowanie robót i jego utrzymanie,  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej,  
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,  
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  
- ustawienie deskowań,  
- ułożenie i zagęszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją, zgodnie z wymaganiami 
STWiORB,  
- wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym i poprzecznych szczelin, zgodnie z 
STWiORB,  
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych mieszanki i nawierzchni,  
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
L.p Nr normy  Tytuł normy  
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1 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
4 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
6 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
7 PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki 

porów powietrznych w stwardniałym betonie 
8 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i   wymagania 
9 PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
10 PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego 
11 PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą Ve-Be 
12 PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności 
13 PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
14 PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
15 PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody 

ciśnieniowe 
16 PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form 
17 PN-EN 12390-2 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 
18 PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
19 PN-EN 12390-4 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja maszyn 

wytrzymałościowych 
20 PN-EN 12390-5 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
21 PN-EN 12390-6 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do 

badania 
22 PN-EN 12390-7 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
23 PKN-CEN/TS 

12390-9 
Badanie stwardniałego betonu – Część 9. Odporność na zamrażanie /rozmrażanie –
złuszczenie . Procedura badawcza IBDiM; PB-TB-13/2002 

24 PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie 

25 PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe . Część 1. Materiały .  
26 PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe . Część2. Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych  
27 PN-88/B-06250 Beton zwykły 
28 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
29 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
30 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
31 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
32 PN-EN 1427 Asfalty i produkty naftowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i 

Kula 
33 PN-EN 1426 Asfalty i produkty naftowe – Oznaczanie penetracji igłą 
34 PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych 

na gorąco 
35 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
36 PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 
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37 PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
38 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

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

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

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

gorąco - Część 3: 
42 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

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

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

gorąco - Część 8:Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
45 PN-EN12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
46 PN-EN12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco - Część 28:Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości 
wody i uziarnienia 

47 PN-EN12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco - Część 42:Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 

48 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy 
49 PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy 
50 PN-EN13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 
51 PN-EN13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 
52 PN-EN14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy. Cżęść1; Specyfikacja zalew na gorąco 
53 PN-EN14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy. Cżęść1; Specyfikacja zalew na zimno 
54 PN-EN12272-1 Powierzchniowe utrwalenie – Metody badań – Część 1; Dozowanie i poprzeczny rozkład 

lepiszcza i kruszywa.  
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
2. Rozporządzenie MTiGM z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
3. Rozporządzenie MTiGM z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych 

dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116). 
4. Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego, Antoni Szydło, Wyd. Polski Cement Sp. z o.o  

Kraków 2004  
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D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
D.06.01.01. Umocnienie skarp, rowów i ścieków 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp 
humusem przy zadaniu „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp poprzez:  
- humusowanie warstwą humusu o grubości 10cm z obsianiem trawą, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w 
sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się 
na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy 
poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny 
układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które 
wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 
1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 
1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków 
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu. 
1.4.8. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i 
zaokrąglonych krawędziach. 
1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 
stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
1.4.10. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką 
włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowatych, 
służąca do umacniania i zadarniania powierzchni. 
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką, 
dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty 
(płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), 
geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone z różnych wyrobów 
geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci 
siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami), geomaty 
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z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę 
zbliżoną do plastra miodu). 
1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z 
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 
1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych 
parametrach jak używanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin 
motylkowatych. 
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych 
osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie 
zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 
1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy o 
powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 
1.4.16. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników 
sztucznych lub naturalnych. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą STWIORB są: 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw, 
− mieszaniny do hydroobsiewu oraz do zabiegów konserwacyjnych, 
− palisada, 
− podsypka cementowo-piaskowa. 
 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być 
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
Jako ziemię urodzajną należy w pierwszej kolejności wykorzystać ziemię pozyskaną na etapie 
wykonywania robót przygotowawczych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH  ≥ 5,5. 
 
 
2.4. Nasiona traw 
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Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4]. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− ręcznego sprzętu do rozkładania warstwy humusu, 
− ładowarki kołowej do dowożenia humusu w miejsce wbudowania, 
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transportować można dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Humusowanie wraz obsianiem trawą 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu lub miejsce 
zakończenia robót umocnieniowych od 15 do 25 cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić około 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu. 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 
1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie 
ręczne lub mechaniczne. 
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, 

dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia 
skarp), 

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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5.3. Pielęgnacja powierzchni trawników w okresie gwarancyjnym 
Okres gwarancyjny obejmuje 3 lata od oddania inwestycji do użytkowania. 
Zabiegi pielęgnacyjne trawników: 

- nawożenie 
o w przypadku wysiewu wiosennego należy trawnik zasilić nawozem azotowym, zabieg 

powtórzyć w sierpniu wzbogacając podłoże w potas i fosfor, 
o jeżeli wysiewu dokonano jesienią trawnik wymaga zasilenia tylko raz, 

- koszenie 
o pierwsze koszenie należy wykonać, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10 cm, należy ją skosić 

o połowę wysokości (ok. 5 cm),  
o następne koszenia należy wykonać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10-12 cm, 
o ostatnie zimowe koszenie należy wykonać z 1 miesięcznym wyprzedzeniem przewidywanych 

pierwszych mrozów, 
o po każdym koszeniu ze wszystkich powierzchni należy usunąć ściętą trawę, a zabrane siano 

składować poza terenem budowy, 
- odchwaszczanie 

o środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością,  
o zabieg ten można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Należy je przeprowadzać w miarę potrzeb. 
- podlewanie 

o zabiegi dostosowane do warunków pogodowych, 
o należy utrzymywać odpowiednią wilgotność gleby.  

Warunkiem odbioru trawników jest wytworzenie jednolitej zwartej murawy. W przypadku braku 
wzrostów przewiduje się dosiewy uzupełniające (jeden dosiew obowiązkowy przy zastosowaniu tej samej 
mieszanki). 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWIORB, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne 
zsuwy powierzchni gruntu. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie wraz z obsianiem 

trawą. 
− m (metr) ułożenia palisady na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
8. Odbiór robót 



 
D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 

  122 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie oraz hydroobsiew:  
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania 1m ułożenia palisady:  
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

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

Piasek 
  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze 
  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 
  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
10.2. Inne materiały 
14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa,1999. 
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D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
 
D.07.01.01  Oznakowanie poziome 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z docelowym oznakowaniem poziomym drogi w ramach zadania „Remontu drogi 
dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
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 punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad wykonywania Robót związanych z wykonaniem 
cienkowarstwowego oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych.  
Szczegółowy zakres wyszczególniono w dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii 
związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
1.4.2. Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
1.4.3. Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 
opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
1.4..4. Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów 
w poprzek jezdni, miejsca zatrzymania pojazdów, oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 
1.4.5. Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni. 
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne  
i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro. 
1.4.8. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni 
od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu oznakowania. 
1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
1.4.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
STWiORB 
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki 
postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia z dnia 3 lipca 
2003 (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z póz. zm.).  
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz.U. nr 198 poz. 2041), co oznacza wystawienie deklaracji 
zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub 
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji 
zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych i punktowych elementów odblaskowych). 
 
2.1. Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe 
zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które 
mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub 
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie 
chemicznym. 
Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego 
określają aprobaty techniczne.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i 
fizycznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
Materiały należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza 
powinny być zabezpieczone przed napromieniowaniem słonecznym, opadami i przechowywane w 
temperaturze od 0o do 25oC. Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być przechowywane w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252 a ponadto na 
każdym opakowaniu powinien być umieszczony trwały napis zawierający: 
– nazwę producenta i materiału, 
– masa brutto i netto, 
– numer partii i data produkcji, 
– informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer 
– nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy, 
– znak budowlany „B” i/lub znak „CE” 
– informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
– ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
W przypadku mas chemoutwardzalnych znakowanie opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 (Dz.U. nr 73 poz. 1679). 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
3.1. Sprzęt do znakowania poziomego 
Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
− szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
− malowarek, 
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− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− sprzętu do badań, określonego w STWIORB. 
Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 
Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów. 
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz 
gwarantować równomierność ich podawania 
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych oraz sprężarek. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.1. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być 
oznakowane zgodnie z normą PN-0-79252. 
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 
5.1. Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
10oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co 
najwyżej 85%. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni z pyłu, kurzu, 
smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w STWiORB i 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.  
 
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności 
albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego 
rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.  
 
5.4. Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 
stosując się do instrukcji Inżyniera oraz Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 
23 grudnia 2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i 
warunki ich umieszczania na drogach”. 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 
Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
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5.5. Wykonanie oznakowania drogi 
 
5.5.1. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Oznakowanie cienkowarstwowe należy 
wykonać jako wierzchnią warstwę. 
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 
minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się 
przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której 
osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w STWIORB, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w 
czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, 
więcej niż o 20%. 
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek  
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. 
W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu  
i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier 
na wniosek Wykonawcy. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na blasze 
(300x250x0,8mm), po jednym dla każdego rodzaju materiału. Próbniki muszą być wykonane zgodnie z 
Aprobatą Techniczną (wagowe zużycie materiału, wzorzec struktury wykonywanego oznakowania). 
 
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 
 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego  
i grubowarstwowego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego i grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, 
następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepkości farby, wg POD-97 [9], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
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- pomiar grubości warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9], 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może 
zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
− szorstkości, 
− odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według PN-EN 1436 i metod 

określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość 
wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.  

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w 
przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących 
pomiary. 
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na 
otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h , a także na liniach podłużnych 
oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego 
na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z 
tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 
3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość pomiarów, co 
najmniej 

Minimalna ilość pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
2 od 3 – do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20 co 2 km 11 
4 od 20 do 30 co 3 km 11 
5 powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego oznakowania poziomego. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inżyniera, Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
jeśli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 
może być dokonany po: 
– oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
– przedznakowaniu. 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów 
i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają 
cechy oznakowania określone w POD-97.  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− przygotowanie materiałów, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
− uporządkowanie terenu, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
[1.] PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
[2.] PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe 
[3.] PN-EN   

1423:2000 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 

[4.] PN-EN 
1423:2001/A1:2005 

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

[5.] PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 

[6.] PN-EN  
1436:2000/A1:2005 

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

[7.] PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
[8.] PN-EN 13036-4: 

2004(U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru 
oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 
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10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 
[9.] Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 

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

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

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

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

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

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

[15.] Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
[16.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D.08.01.01a KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 

  130 

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC 
 
D.08.01.01a. Krawężniki betonowe 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników w ramach 
zadania „Remontu drogi dojazdowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze”.  
 
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 punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie 
krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Krawężniki ustawiane będą na ławie 
betonowej C12/15 i podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm. 
Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych 

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

krawężnika na grunt. 
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

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

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie.  
 
2.2. Krawężniki betonowe 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
– krawężnik może być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która 

na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć 
minimalną grubość 4 mm), 
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– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

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

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie, 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe: zewnętrzne o promieniach 0, 5; 
1, 3, 6, 9, 12 m i wymiarach 20x30x78 cm, 

 

Wymagania wobec wymiarów krawężnika przedstawiono w tablicy 1 
Tablica 1  
Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 
1 Długość ±1% nie mniej niż (-4mm) i nie więcej niż (+10mm) 
2 Wymiary powierzchni za 

wyjątkiem promienia 
±3% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+5mm) 

3 Pozostałe wymiary ±5% nie mniej niż (-3mm) i nie więcej niż (+10mm) 
4 Płaskość i prostoliniowość Długość pomiarowa w 

mm 
Dopuszczalna odchyłka płaskości i 

prostoliniowości w mm 
300 ±1,5 
400 ±2,0 
500 ±2,5 
800 ±4,0 

Wymagania techniczne wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 2. 
Tablica 2 

Lp. Cecha Klasa Oznaczenie Wymagania 

1 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
1.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

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

1.2 Wytrzymałość na zginanie  3 U Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

6,0 

Każdy pojedynczy wynik, MPa 
 

> 4,8 
1.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 
  Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 1.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

1.4 Nasiąkliwość   Wartość średnia ≤4,0 
1.4 Odporność na ścieranie 4 I Odporność przy pomiarze na tarczy Boehmego, wg zał. H 

normy- badanie alternatywne     
    ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
2 Aspekty wizualne 

2.1 Wygląd  J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

 

 
Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia wątpliwości 
Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny 
rodzaj badań.  
 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi 
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 
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– 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania PN-B-06712, 

1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-
B-06711.  
 
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej 
Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych można stosować masy zalewowe na stosowane na gorąco lub 
stosowane na zimno. 
Do uszczelniania „na gorąco” szczelin należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem 
wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające 
bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą 
przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na 
gorąco” są wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w 
temperaturze od 150 do 180oC. 
Do uszczelniania „na zimno” szczelin podłużnych i poprzecznych należy stosować masy uszczelniające 
jedno lub dwuskładnikowe, np. masy poliuretanowe, tiokolowe, z żywic uszlachetnionych, silikonowych, 
poliwinylowych, epoksydowych, itp. 
Masy jednoskładnikowe powinny mieć postać kitów ulegających utwardzeniu pod wpływem czynników 
zewnętrznych (np. wilgoci). Mogą to być np. kity tiksotropowe wprowadzane w szczelinę pod ciśnieniem, 
masy konfekcjonowane w pojemniku fabrycznym (np. kartuszu), będącym jednorazowym ładunkiem itp. 
Masy dwuskładnikowe powinny mieć postać gęstej cieczy, która utwardza się w szczelinie w wyniku 
poprzedzającego aplikację dodania utwardzacza i wymieszania.  
Masa uszczelniająca powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Masa uszczelniająca powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. 
 
2.5. Materiały do posadowienia krawężników  
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława 
wykonana z betonu klasy B20 według PN-B-06250 lub C16/20 wg PN-EN 206-1. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. 
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających 
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 

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

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

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

 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 



 
D.08.01.01a KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 

  133 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i 
przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich 
załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę. 
Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:  

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

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających 
przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. 
Transport cementu wg BN-88/6731-08. 
Pozostałe materiały wg STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.1. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane do 
prefabrykatu krawężnika i poszerzone o prefabrykat ścieku przykrawężnikowego oraz odsadzkę 
technologiczną umożliwiającą regulację krawężnika i ścieku. Po ustawieniu krawężnika odsadzkę można 
rozebrać. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy 
wykonywać zgodnie z PN-B-06251, przy czym należy stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.  
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki 
należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od 
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć 
przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne 
zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. 
 
5.2. Ustawienie krawężników 
Ustawienie krawężników na wcześniej wykonanej ławie betonowej. 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5mm minimum, co 50m stosować szczeliny 
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą 
zalewową po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki łukowe. 
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12cm, a przy przejściach dla pieszych 2cm.  
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą.  
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym 
oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i ustaleniami PN-EN 1340. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej 
Należy sprawdzić co 20 mb: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne 

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

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

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

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

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

0,5cm na każde 100mb. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi krawężnikami betonowymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań 
STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, 
zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiami STWiORB D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa ustawienia krawężnika uwzględnia: 
− składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.; 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
− rozścielenia i zagęszczenie podsypki wyrównującej z piasku, 
− wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
− wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
− ustawienie krawężników wraz z ich regulacją w pionie, 
− zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie, 
− wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą STWiORB 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
− uporządkowanie terenu robót. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN  197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i 

Kula. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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D.08.02.02. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB), są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, przy zadaniu „Remontu drogi dojazdowej przy 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
STWIORB obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem konstrukcji drogi 
pożarowej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, koloru szarego, ułożonej na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5cm po zagęszczeniu  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale  
w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1.  Wymagania ogólne 
Kostkę betonową należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1338. 
 
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie 
powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie 
dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 
(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych 
i nie są uważane za istotne). 
Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być 
opisana przez producenta. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
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W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 
normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i 
zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
Płyty chodnikowe nie powinny posiadac widocznych rys na powierzchni. 
 
2.2.3.  Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

− na długości ± 2 mm, 
− na szerokości ± 2 mm, 
− na grubości ± 3 mm. 

Kolory kostek powinien odpowiadać Dokumentacji projektowej. 
 
2.2.4.  Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
Zgodnie z normą PN-EN 1338 wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu 
powinna być ≥ 3,6 MPa; żaden pojedyńczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien 
wykazywać obciązenia niszczącego mniejszego niz 250 N/mm długości rozłupania. 
 
2.2.5.  Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna być nie większa niż 6%. 
 
2.2.6.  Odporność na działanie mrozu 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 
3 D Wartość średnia ≤ 1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 
 
2.2.7.  Ścieralność 

   Wymaganie 
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G 

normy (na szerokiej tarczy 
ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. H 
normy (na tarczy Böhmego) 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 
 
2.2.8.  Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Cement 
Cement stosowany do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1. 
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).  
 
2.5. Woda 
Należy stosować wodę pitną wodociągową. Woda ta nie wymaga badań.  
Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli spełnia 
wymagania PN-EN 1008:2004. 
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2.6. Podsypka 
Na podsypkę należy użyć piasek średnio lub gruboziarnisty o wymaganiach wg PN-EN 13242 
 
2.5. Ława betonowa 
Kostka betonowa z wypustkami posadowiona jest na ławie zwykłej o wymiarach jak w Dokumentacji 
Projektowej. Ława wykonana z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 206-1. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Roboty związane z układaniem chodnika z kostek brukowych należy wykonać ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do rozkładania podsypki należy używać równiarek. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Kostki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Kostki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu (zapakowane w folię i spięte taśmą stalowa). 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika, podano w STWIORB D-
08.01.01 "Krawężniki betonowe" pkt. 4.3. oraz D-08.03.01 "Betonowe obrzeża chodnikowe" pkt. 4.2.  
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie ławy 
5.2.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie  
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
 
5.2.2. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06265:2004, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. 
 
5.3. Podbudowa 
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Wykonanie podbudowy dla chodnika, ścieżki rowerowej i bezpiecznika powinno odpowiadać 
wymaganiom STWIORB D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
5.4. Podsypka 
Grubość podsypki piaskowo – cementowej po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm dla zjazdów  
i chodników. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
 
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
5.6. Obramowanie chodników 
Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki zgodnie z warunkami określonymi w 
STWIORB D-08.01.01. oraz obrzeża zgodnie z warunkami określonymi w STWIORB D-08.03.01. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę techniczną.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 
 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

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

Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
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 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy. 
 
6.3.3. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi 
STWIORB. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 
− o szerokości koryta: ± 5 cm. 
 
6.3.4. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej 
STWIORB. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej 
STWIORB: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety, nie mogą przekraczać ± 
3 cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  
 
6.4.4. Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż 
spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
 
 
6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
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Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w 
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostek brukowych. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 
Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.  
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" p.9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
− koszt zapewnienia niezbednych czynników produkcji, 
− przygotowanie materiałów, 
− rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,  
− ułożenie kostek, 
− wypełnienie spoin piaskiem, 
− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
4. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
7. 
8. 
9. 
 
 

PN-EN 206-1:2003 
   PN-EN 
12620:2003   PN-
EN 1008:2004         
 

Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Kruszywa do betonu. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów 
produkcji betonu. 

 


